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Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. 
 

Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chào trân trọng và kính chúc Thủ tướng Chính 
phủ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lãnh đạo, điều hành đất nước vượt qua 
mọi khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới 
và phát triển đất nước, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. 

Trong thời gian qua, thông qua hoạt động giám sát, phản biện, tiếp thu ý 
kiến nhân dân, doanh nghiệp, tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh về tình hình 
khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra, đặc biệt là những khó 
khăn, bất cập trong quá trình thực hiện các chính sách pháp luật nhà nước nếu 
không có sự điều chỉnh, sửa đổi kịp thời sẽ tác động xấu đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển ổn định của 
đất nước. Xin được báo cáo Thủ tướng cụ thể như sau: 

Theo phản ánh, hiện nay hàng trăm doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 
trong cả nước đang băn khoăn, lo lắng do các địa phương đang lúng túng trong 
việc xác định “Giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3)” đối với các dự án 
có sử dụng đất đã hoàn thành bước sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. 
Một số địa phương đã có phương pháp tính riêng nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, chính sự thiếu thống nhất và chậm trễ trong việc xác định giá trị m3 
đang khiến cho hàng trăm doanh nghiệp bất động sản rơi vào cảnh lao đao, người 
lao động mất việc làm, ngân sách nhà nước thất thu, kìm hãm sự phát triển của 
đất nước. 

Cũng theo phản ánh của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các địa 
phương nếu áp dụng cách tính giá trị m3 theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 
47 Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (gọi tắt là Nghị 
định 25/2020/NĐ-CP) và hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2020/TT-
BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ KH-ĐT về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
25/2020/NĐ-CP (gọi tắt là Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT), sẽ tạo ra sự khác 
biệt quá lớn.  



Cụ thể, Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn  lấy hệ số điều chỉnh giá trị 
tăng bình quân sau trúng đấu giá của các khu đất, quỹ đất tham chiếu có tính đến 
yếu tố tương đồng vào tính toán giá trị m3 nhưng tại Thông tư số 06/2020/TT-
BKHĐT lại hướng dẫn lấy tất cả các dự án đã đấu giá thành công trên địa bàn cấp 
huyện trong 2 năm. Việc thiếu sự thống nhất giữa Nghị định và Thông tư hướng 
dẫn nêu trên dẫn đến việc thiếu sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong cùng 
khoảng thời điểm là trước và sau hiệu lực của Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT 
và có thể dẫn đến nguy cơ đổ vỡ, phá sản của doanh nghiệp. 

Ví dụ: Cùng một dự án sử dụng đất có quy mô 175ha, nhưng trước khi 
Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực thì giá trị m3 khoảng 2 tỷ đồng 
(theo hướng dẫn tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 
hoặc theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP). Tuy nhiên, sau khi áp cách tính tại Thông 
tư số 06/2020/TT-BKHĐT thì giá trị m3 có là khoảng 580 tỷ đồng (giá trị này 
độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp), gấp 290 lần 
so với trước. Tương tự như vậy, một dự án có quy mô 20 ha, trước thời điểm trước 
và sau Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực 10 ngày, thì giá trị m3 lần 
lượt là khoảng 200 triệu đồng (giá trị này độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất mà nhà đầu tư phải nộp),  và khoảng 100 tỷ đồng. Việc tính giá trị m3 như 
hướng dẫn tại Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT không thực tế vì sự khác biệt lợi 
thế thương mại giữa các khu đất trong cùng địa bàn cấp huyện là quá lớn và không 
tương đồng về quy mô, vị trí, tính chất, chức năng… 

Sự ban hành chính sách chưa thực tế, thiếu sự tham chiếu trước, trong và 
sau của các văn bản pháp luật liên quan đến đấu thầu dự án sử dụng đất của một 
số cơ quan tham mưu văn bản pháp luật cho Chính phủ ban hành đã khiến cho 
nhiều doanh nghiệp thực hiện dự án trước thời điểm Thông tư số 06/2020/TT-
BKHĐT có hiệu lực có nhiều thuận lợi, nhưng lại gây hại nghiêm trọng và mất 
công bằng đối với nhiều doanh nghiệp khi áp dụng Thông tư số 06/2020/TT-
BKHĐT.  

Mặc dù một số địa phương đã kiến nghị bằng văn bản tới Bộ Kế hoạch Đầu 
tư đề nghị làm rõ và hướng dẫn chi tiết cách xác định giá trị đề xuất nộp ngân sách 
nhà nước tối thiểu (m3) đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp 
chuyển tiếp theo quy định tại Khoản 3 Điều 90 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ, tuy nhiên, việc hướng dẫn chưa rõ ràng, cụ thể của Bộ Kế hoạch Đầu 
tư đã xảy ra tình trạng nhiều địa phương lúng túng không biết thực hiện thế nào 
hoặc đùn đẩy, né tránh, sợ chịu trách nhiệm giữa một số bộ, ngành trung ương và 
địa phương nên không dám tổ chức triển khai thực hiện. Điều này cũng đang tác 
động xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh tại các địa phương, gây hậu quả 



nghiêm trọng tới quá trình đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến 
quyền lợi của người dân thụ hưởng các dự án bất động sản hiện nay. 

Với cương vị, trách nhiệm là Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam, tôi xin báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét, 
chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, điều chỉnh kịp thời tháo gỡ khó 
khăn cho nhân dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng 
nề do dịch bệnh Covid-19 gây ra như hiện nay. 

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng! 

Nơi gửi: 
- Như trên; 
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- Văn phòng Chính phủ; 
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- Bộ trưởng Bộ KH-ĐT; 
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