
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4558/BXD-QLN Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm  2022 

V/v trả lời văn bản của  
Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk. 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1944/SXD-QLN ngày 21/7/2022 
của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến quỹ 
đất 20% đầu tư nhà ở xã hội trong tổng diện tích đất ở thuộc phạm vi dự án đầu 
tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý 
kiến như sau:   

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai năm 2013: Việc 
miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp 
sau đây: Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công 
với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử 
dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất 
ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính 
mạng con người. 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất: Miễn tiền sử dụng 
đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất 
ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng 
đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên 
giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp 
luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai. 

- Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014 thì 
doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải 
bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này 
để cho thuê, cho thuê mua, bán thì được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối 
với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở 
xã hội.  

- Theo quy định tại điểm a 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 và khoản 8 
Điều 1 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 thì thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà 
ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất đã được 
Nhà nước giao, cho thuê, kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh 
thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây 
dựng nhà ở xã hội. 
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- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội 
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. 

- Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 
01/4/2021 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ) thì 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 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: 

- Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai năm 2013, điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở 
năm 2014, điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chính phủ và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP 
ngày 01/4/2021 của Chính phủ áp dụng với chủ đầu tư dự án (doanh nghiệp, 
hợp tác xã) xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn 
nhà nước ngoài đầu tư công.  

- Các ưu đãi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ) 
chỉ áp dụng đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng 
nguồn vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công.   

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 1944/SXD-QLN 
ngày 21/7//2022 để Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện theo quy 
định của pháp luật./. 

Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG   
- Như trên; 
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c); 
- CT Bùi Xuân Dũng (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục QLN (2b). 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ 
VÀ TH Ị TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 
 

(đã ký) 

 
Hà Quang Hưng 
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