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BỘ XÂY DỰNG 
 

 Số: 11/BXD-PTĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 26 tháng  3  năm 2019 
V/v trả lời một số nội dung 
vướng mắc của Sở Xây dựng 
tỉnh Bình Thuận 

          

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 198/SXD-QLN&PTĐT ngày 
21/01/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn một số nội 
dung vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về xây 
dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Ý kiến đối với mục 1 công văn số 198/SXD-QLN&PTĐT: 

Dự án đầu tư phát triển đô thị được quy định tại Chương III Nghị định số 
11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô 
thị (sau đây gọi tắt là Nghị định số 11) và Chương III Thông tư liên tịch số 
20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ 
hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11. Chủ đầu tư có thể xin chấp 
thuận đầu tư dự án theo các phân kỳ của dự án. Thẩm quyền chấp thuận đầu tư 
căn cứ trên cơ sở quy mô sử dụng đất toàn dự án. 

2. Ý kiến đối với mục 2 công văn số 198/SXD-QLN&PTĐT: 

Tại Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 11 quy định việc thay đổi chủ đầu 
tư là việc chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư phát triển đô thị cho 
một chủ đầu tư khác. Tại Khoản 2 Điều 19 của Nghị định số 11 có quy định, khi 
thay đổi chủ đầu tư thì: phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý dự 
án sử dụng vốn ngân sách (nếu có), pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh 
doanh bất động sản và pháp luật có liên quan. 

Năm 2014, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản số 
66/2014/QH13, đồng thời Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP 
ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất 
động sản. Tại điểm b Khoản 1 Điều 49 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 
quy định: Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng 
theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt. 

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận khi xem xét, giải quyết các trường 
hợp đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án kinh doanh bất động 
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sản thì phải thực hiện theo đúng các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 
2014 và Nghị định số 76/2015/NĐ-CP. 

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh 
Bình Thuận nghiên cứu thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TTr. Phan Thị Mỹ Linh (để b/c); 
- Cục trưởng (để b/c); 
- BXD: Cục QLN; Vụ PC; 
- Lưu: VT, Cục PTĐT (7b). 
 

TL . BỘ TRƯỞNG 
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PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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