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Bộ Xây dựng nhận được công văn số 30/CV-HHBĐ ngày 12/7/2021 của 
Công ty Cổ phần Hàng Hải Bình Định đề nghị hướng dẫn việc thực hiện Nghị 
định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát 
triển và quản lý nhà ở xã hội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như 
sau: 

Ngày 20/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về 
phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 
số 100/2015/NĐ-CP quy định Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử 
dụng nguồn vốn ngân sách được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy 
định tại điểm a Khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở, cụ thể như sau:(i) Được miễn 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất...(điểm a Khoản 1 Điều 9); (ii) Được dành 20% 
tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội 
(bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh 
doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng) nhằm bù 
đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội 
và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư (điểm b 
Khoản 1 Điều 9); (iii) Trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà không bố trí quỹ đất riêng để xây 
dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư được 
phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án đó để bán, cho thuê, thuê mua 
theo giá kinh doanh thương mại...(điểm c Khoản 1 Điều 9). 

Ngày 01/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, tại 
điểm a Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung   
Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, theo đó: Chủ đầu tư dự án đầu 
tư xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước 
ngoài đầu tư công được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định 
tại điểm a Khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở, cụ thể như sau: (i) Được miễn tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất...; (ii) Được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư 
xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
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xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng nhà ở 
thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, 
thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội 
sau khi đầu tư. 

Như vậy, kể từ thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi 
hành (từ ngày 01/4/2021) thì không còn cơ chế hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư xây 
dựng nhà ở xã hội quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định 
số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản 
lý nhà ở xã hội. Đề nghị Công ty Cổ phần Hàng Hải Bình Định đối chiếu các 
quy định nêu trên để thực hiện theo quy định pháp luật. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn số 30/CV-HHBĐ 
ngày 12/7/2021 để Công ty Cổ phần Hàng Hải Bình Định tham khảo, nghiên 
cứu, thực hiện theo quy định./. 
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