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Kính gửi: Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 181/BQLDA ngày 22/6/2022 của 
Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề 
nghị hướng dẫn về việc bố trí không gian tiện ích (Y tế, giáo dục, siêu thị, dịch 
vụ thương mại) trên diện tích thuộc sở hữu của chủ đầu tư tại tầng 1, tầng 2 của 
tòa nhà chung cư xã hội trong Dự án Khu thiết chế của công đoàn thuộc khu đô 
thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Về vấn đề này, Bộ Xây 
dựng có ý kiến như sau: 

 - Theo quy định pháp luật về nhà ở, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã 
hội 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 xã hội (bao gồm cả dự án sử 
dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (tại điểm a khoản 8 
Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015). 
Theo đó, Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn đã đề xuất  dành 
6.464/32.897m2 (khoảng 19,6%) đất ở làm nhà ở xã hội để xây dựng nhà ở liền 
kề. 

 - Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì 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. Tuy nhiên, tại điểm a khoản 
8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì chỉ quy định chủ đầu tư được 
dành 20% diện tích đất ở (không còn quy định dành 20% diện tích sàn) để 
đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. 

- Theo Quy chuẩn số 04:2021/BXD kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư thì 
chỉ yêu cầu nhà chung cư phải bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng, chỗ để xe 
và không gian cho các nhân viên quản lý nhà, trông giữ xe, bảo vệ, dịch vụ kỹ 
thuật.  

- Tại điểm c khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 
04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-
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TTg ngày 12/5/2017) quy định UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm giao đất cho Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn thuộc 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật và hạ tầng xã hội thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn. Đồng thời 
tại điểm d  khoản 1 Điều 1 quy định Tổng Liên đoàn Lao động có trách nhiệm 
làm chủ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (nếu có) và các công trình 
văn hóa, thể thao thuộc quy hoạch khu thiết chế công đoàn từ nguồn vốn của tổ 
chức công đoàn và ngân sách nhà nước hỗ trợ tuân thủ các quy định của pháp 
luật. 

Đề nghị Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn căn cứ các quy định nêu 
trên rà soát, để triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 181/BQLDA ngày 
22/6/2022, đề nghị Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn - Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 
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