Tổng hợp ý kiến các doanh nghiệp về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Ngày 24/09/2003, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Uỷ ban
Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội và Ban Soạn thảo Luật Đất đai tổ chức Hội thảo
lấy ý kiến các doanh nghiệp về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (Dự thảo Lấy ý kiến nhân
dân). Hơn 200 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các chuyên gia cùng các đại biểu
quốc hội, đại diện các cơ quan nhà nước có liên quan đã tham dự và tham luận tại Hội
thảo.
Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đều thể hiện mong muốn Luật Đất đai (sửa đổi) lần
này không đơn thuần chỉ là việc luật hoá các quy định về đất đai hiện hành mà phải góp
phần giải quyết được những bức xúc từ thực tiễn cuộc sống, tháo gỡ được những khó
khăn, trở ngại, tại ra động lực để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng niềm tin cho nhà
đầu tư và doanh nghiệp.
Nhiều ý kiến ghi nhận rằng những thay đổi trong chính sách đất đai thời gian qua đã có
một số tác động tích cực đối với môi trường kinh doanh và sự phát triển của doanh
nghiệp. Hiến pháp 1992, Luật ĐẤT đai 1993 đã trao cho người sử dụng đất nhiều
quyền năng quan trọng. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng sử dụng đất là các tổ chức
kinh tế cũng đã được công nhận và thể chế hoá. Tuy vậy, các vấn đề liên quan đến đất
đai vẫn là một trong những trở ngại hàng đầu đới với hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp:
* Giá đất quá cao hạn chế khả năng tiếp cận mặt bằng kinh doanh của doanh nghiệp
dân doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cản trở việc mở rộng hoạt động
sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp;
*Cơ chế ''xin - cho'' và thủ tục hành chính liên quan đến đất đai phiền hà cùng những
phức tạp trong quá trình giải phóng mặt bằng là nỗi ám ảnh đối với nhiều doanh nghiệp,
làm mất cơ hội kinh doanh, góp phần đẩy chi phí kinh doanh lên cao, giảm tính cạnh
tranh của doanh nghiệp;
*Còn có sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp nhà nước
trong sử dụng đất.
*Sự không ổn định trong chính sách đất đai của Nhà nước, tính hay thay đổi của pháp
luật về đất đai tan ra những nghi ngại nhất định từ phía các doanh nghiệp, người sử
dụng đất. .
Nhiều ý kiến tại Hội thảo đánh giá cao xu hướng tích cực của Dự thảo lần này nhằm
tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp như hướng đến bình ổn thị trường giá đất,
cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xoá bỏ sự bất bình đẳng giữa doanh
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp dân doanh. . .đặc biệt là hướng tới phát triển thị
trường bất động sản. Nếu như trước đây, pháp luật đất đai thường tập trung quy định về
đất nông nghiệp với chủ thể là hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất thì Dự thảo Luật
ĐẤT đai lần này có hướng đến sự vận hành của thị trường bất động sản bên cạnh
những mục tiêu quan trọng khác; thể hiện rõ chính sách công nghiệp hoá - hiện đại hoá
của đất nước, thể chế hoá những định hướng đã được khẳng định trong các vặn kiện và
nghị quyết của ĐẢNG, gần đây nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp
hành Trung ương Khoá IX.
Nhìn chung, các ý kiến tham luận tại Hội thảo tập trung vào những vấn đề chính:

1. Tinh thần và kết cấu của Dự luật:
Một số ý kiến tại Hội thảo chơ rằng, Dự thảo Luật ĐẤT đai có nội dung khá ôm đồm,
một phần đáng kể của Dự luật điều chỉnh các dịch vụ công liên quan đến quy hoạch,
quản lý địa chính (bản đồ, hồ sơ địa giới). . . Với nhiều nội dung như hiện nay thì tên,
lời nói đầu và phạm vi điều chỉnh của Dự luật dường như không còn phù hợp.
Nhiều ý kiến cho rằng Luật Đất đai (sửa đổi) lần này nên tập trung vào quan hệ đất đai
giữa Nhà nước với dân và giữa dân với dân. Những vấn đề liên quan đến việc phối hợp
quản lý đất đai giữa các cơ quan nhà nước với nhau (Nhà nước và Nhà nước) nên đưa
vào các văn bản dưới luật.
Để Dự luật cô đọng, khả thi, đáp ứng đúng những bức xúc của nhân dân, nên chăng cần
tách những phần về pháp luật quy hoạch hoặc quản lý mang tính kỹ thuật (hồ sơ địa
giới, bản đồ địa chính, bản đồ chuyên ngành về đất đai) thành những văn bản riêng.
Luật Đất đai nên đi trúng mục tiêu mà người sử dụng đất nước ta đang quan tâm là: an
toàn pháp lý, được cấp sổ đờ, được bảo hộ khi tranh chấp, thuận tiện trong giao lưu,
chuyển đổi mục đích sử dụng đất. . .
2. Mặt bằng kinh doanh và thủ tục thu hồi đất
Theo quy định của Luật ĐẤT đai thì chỉ những dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án
công ích (có nhu cầu sử dụng đất) mới được UBNĐ địa phương - nơi có đất cho thuê có trách nhiệm tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng và hoàn tất các thủ tục cho chủ dự
án hoặc nhà đầu tư thuê đất. Còn đối với các dự án đầu tư trong nước, hiện nay chưa có
quy định như vậy, nên các chủ dự án, nhất là chủ dự án đầu tư tư nhân, muốn thuê đất
phải tự mình hoàn tất mọi thủ tục: từ việc tìm kiếm địa điểm, thoả thuận giá cả với
người có đất, đến việc đề nghị chính quyền xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã),
tỉnh (thành phố) xác nhận, chấp thuận địa điểm, diện tích. Theo ước tính phải trải qua
đến 13 đầu mối mới được UBND tỉnh (thành phố) phê duyệt phương án bồi thường
cho người có đất bị thu hồi. Sau đó nhà đầu tư mới làm thủ tục thuê mảnh đất mà chính
mình đã ''mua'' của người dân!
Quy định này trên thực tế không công bằng, hợp lý đối với các nhà đầu tư trong nước,
vừa phải ''trả'' tiền hai lần (một ''mua'' của dân, một trả tiền thuê cho Nhà nước), vừa
phải mất thời gian thu xếp mọi chuyện (có khi phải mất vài ba năm) mới có thể bắt tay
vào san lấp mặt bằng. Chưa kể đến những hành trình xin phép xây dựng đầy gian nan
sau đó, hay khi quy hoạch bị thay đổi. . .Do vậy, một số ý kiến tại Hội thảo cho rằng
không nên dồn hết trách nhiệm giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư trong nước vì
điều này có thể sẽ triệt tiêu động lực kinh doanh của nhà đầu tư khi giá đất hiện quá
cao, thủ tục hành chính còn quá phức tạp, tiền thuê đất trong các khu công nghiệp
dường như là ''quá tầm với'' của nhiều doanh nghiệp trong nước. Nhà nước cần có cơ
chế hỗ trợ hữu hiệu hơn cho những dự án đầu tư, đặc biệt là của các nhà đầu tư nhỏ và
vừa trong nước.
Ý kiến khác cho rằng hiện còn một bộ phận rất lớn các tổ chức kinh tế có nhu cầu sử
dụng đất nhưng chưa được Nhà nước giao đất hoặc chơ thuê đất. Mặt bằng kinh doanh
là yếu tố rất quan trọng để thực hiện quyền tự do kinh doanh đã được ghi nhận trong
Hiến pháp. Thực tế sử dụng đất hiện nay thì trừ đất chưa sử dụng, chỉ còn khoảng 1,7
triệu ha đất lâm nghiệp mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê, tất cả các diện tích đất
khác đều đã có chủ sử dụng. Hiện nhiều doanh nghiệp đang phải sử dụng đất ở, nhà ở
để triển khai các hoạt động kinh doanh. Nguồn đất cho thuê của Nhà nước còn quá ít

hoặc không còn, việc thuê đất của dân thì bị những trở ngại về quy hoạch và thủ tục
hành chính rườm rà và phức tạp. Với thực trạng như vậy, những doanh nghiệp mới ra
đời, những doanh nghiệp hiện tại mong muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì mặt
bằng kinh doanh dường như là trở ngại lớn nhất.
Thời gian qua, đã có khoảng 70 khu công nghiệp, khu chế xuất ra đời. Tuy nhiên, các
khu công nghiệp này chủ yếu dành cho các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là doanh
nghiệp công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Gần đây một số tỉnh, thành phố đã thành
lập một số khu công nghiệp nhỏ, khu công nghiệp làng nghề nhưng so với l.500 làng
nghề hiện có của cả nước thì con số này cỡn quá nhỏ bé. Theo ước tính thì tổng cầu đất
làm mặt bằng kinh doanh từ nay đến năm 2010 lên đến khoảng 20 nghìn ha đất và
nguồn đất này sẽ chủ yếu được lấy từ diện tích đất nông nghiệp.
Để giải quyết tốt việc thu hồi này, nhiều ý kiến khuyến nghị rằng lợi ích thu được từ
việc thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng số diện tích đất đó cần được phân bổ hài
hoà cho ba bên: Nhà nước, người bị thu hồi đất và doanh nghiệp được sử dụng đất để
kinh doanh. Sự hài hoà lợi ích sẽ đảm bảo người bị thu hồi đất không thấy bị thua thiệt,
doanh nghiệp được sử dụng đất để kinh doanh không phải trả giá quá cao, Nhà nước
cũng có được nguồn thu từ việc thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Giải pháp khuyến nghị khác được đưa ra như Nhà nước nên thành lập các doanh
nghiệp công ích chuyên doanh cơ sở hạ tầng. Tổ chức này sẽ trực tiếp đứng ra giải
phóng mặt bằng kinh doanh, đền bù cho dân, đầu tư xây dựng hạ tầng kinh doanh ban
đầu. . . Sau đó sẽ tiến hành chuyển nhượng hoặc cho các doanh nghiệp có nhu cầu thuê
mặt bằng kinh doanh với chi phí hợp lý. Các doanh nghiệp có nhu cầu này có thể bỏ
chi phí cao hơn so với chi phí tự khai thác để có được mặt bằng kinh doanh nhưng bù
lại tiền thuê có thể trả làm nhiều lần và quan trọng hơn là không phải ''chạy'' thủ tục,
''chạy'' đền bù cho dân từ ''A'' đến ''Z'' như hiện nay. Nhà nước qua đớ cũng cớ điều
kiện để thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích theo Luật Khuyến khích đầu tư
một cách thiết thực và cụ thể.
3. Vấn đề tài chính đất đai và giá đất
Theo quy định tại Dự thảo Luật Đất đai, giá nhà nước quy định được định ra theo
nguyên tắc ''sát với giá thực tế trên thị trường''. Có ý kiến cho rằng vậy giá thực tế trên
thị trường là loại giá nào? Thị trường giá cả biến động liên tục thì Nhà nước có kịp điều
chỉnh giá của mình cho sát với giá thực tế trên thị trường không?
Cần xem xét thêm về tính khả thi của giá đất do người sử dụng đất đăng ký, trước hết
vì khả năng áp dụng trên thực tế:
l) Nếu người sử dụng đất không có nhu cầu giao dịch mảnh đất của mình thì họ không
có nhu cầu đăng ký giá đất.
2) Khi người sử dụng đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá đất cao hơn giá nhà
nước quy định (tại khu vực đó) thì khi làm nghĩa vụ tài chính với nhà nước họ có thể
không đưa ra giá chuyển nhượng thật mà chỉ đưa ra mức giá chuyển nhượng theo giá
nhà nước quy định. Nếu giá đất thực tế trên thị trường thấp hơn giá nhà nước quy định
thì giá nhà nước quy định vẫn 1à căn cứ để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài
chính với Nhà nước.
3) Trường hợp phải di dời do Nhà nước thu hồi đất, thì việc tính toán bồi thường cho
người dân cũng sẽ căn cứ vào giá nhà nước quy định.

4) Còn nếu có tranh chấp về đất đai thì có thể một tràng các bên tranh chấp sẽ không
thừa nhận giá đăng ký vì nó có thể cao quá hoặc thấp quá. Thị trường bất động sản ở
nước ta đang trong quá trình manh nha, hình thành và chưa ổn định, do vậy, việc áp
dụng đăng ký giá đất rất dễ trở thành hình thức, không có tác dụng và gây khó khăn,
phiền hà cho người sử dụng đất Do vậy, nhiều ý kiến tại Hội thảo cho rằng chưa nên
đưa vấn đề này vào luật Đất đai sửa đổi lần này.
Giá đất do Nhà nước quy định là căn cứ để giải quyết các nghĩa vụ tài chính của người
sử dụng đất với Nhà nước. Giá đăng ký phải thuộc khung giá đất do Nhà nước quy
định, giá trúng đấu giá cũng không được thấp hơn giá nhà nước quy định. Điều này có
thể dẫn đến việc áp đặt về giá đất của Nhà nước. Chẳng hạn, giá nhà nước quy định
được công bố vào ngày 1 tháng l hàng năm, nếu trong năm, giá đấu thầu thấp hơn giá
nhà nước quy định thì giá đấu thầu sẽ không được thừa nhận hoặc phải chờ nhà nước
điều chỉnh giá đất.
Rõ ràng ở đây chỉ tính đến xu hướng tăng giá đất mà không tính đến khả năng giá đất
trên thị trường hạ, trong khi thị trường thường có những cơn nóng lạnh bất thường.
Có ý kiến cho rằng, Nhà nước chỉ nên quy định khung giá còn việc định giá cụ thể sẽ
do tổ chức định giá độc lập xây dựng dựa trên khung giá và giá giao dịch tại địa
phương trước khi có dự án.
Ý kiến cho rằng trong thị trường bất động sản không nên dùng từ ''định giá'' mà dùng từ
''đánh giá''. Giá trên thị trường chính là kết quả được hình thành qua giao dịch chứ
không phải là sự áp đặt của một phía.
Ý kiến khác cho rằng quyền sử dụng đất là hàng hoá, nó tuân thủ sự điều tiết của cơ chế
thị trường như quy luật cung cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh. . . Do vậy, khi
quyền sử dụng đất tham gia các quan hệ giao dịch, nó phải tuân thủ nguyên tắc cân
bằng giá của thị trường chứ không phải là giá cả áp đặt từ một phía. Nhà nước cần
chuyển dần vai trò từ người định giá sang vai trò điều tiết và thẩm định giá trên thị
trường. Cần tách hẳn các vấn đề liên quan đến mục tiêu giải quyết chính sách xã hội ra
khỏi giá đất, từng bước tiến tới thực hiện cơ chế một giá trong giải quyết các quan hệ
đất đai. Chỉ làm như vậy mới có cơ sở loại trừ tận gốc những tiêu cực trong quan hệ đất
đai và tạo sân chơi bình đẳng cho mọi chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia
thị trường.
4- Vai trò của Nhà nước và việc cung cấp các dịch vụ công
Một số ý kiến tại Hội thảo cho rằng cần phân định rõ vai trò quản lý đất đai của Nhà
nước và vai trò đại diện chủ sở hữu về đất đai của Nhà nước.
Trong vai trò quản lý, Nhà nước cần tập trung thiết lập hành lang pháp luật để bảo đảm
thị trường được vận hành một cách lành mạnh. Trong vai trò là đại diện chủ sở hữu,
Nhà nước có thể can thiệp vào thị trường nhưng chỉ bằng những công cụ của thị
trường.
Nhiều đại biểu nhấn mạnh đến việc phải xem quyền sử dụng đất là hàng hoá trong nền
kinh tế thị trường. Là hàng hoá, cớ nghĩa là quyền sử dụng đất phải có giá, được trao
đổi, chuyển nhượng theo quy luật cung - cầu. Đất có cơ hội tìm đến được với những
người sử dụng có hiệu quả. Công nhận quyền sử dụng đất là hàng hoá, Nhà nước cần
tôn trọng những quy luật kinh tế của thị trường; mọi can thiệp khiên cưỡng bằng biện
pháp hành chính chỉ tạo ra những tác động tiêu cực.

Đất đai cần được đo đạc, lập hồ sơ ô thửa, đánh số, cấp chứng nhận cho người sử dụng
hợp pháp. Chứng thư đó phải ổn định, đáng tin cậy thì quyền sử dụng đất mới có thể trở
thành tài sản bảo đảm vay vốn, thế chấp, chuyển nhượng, góp vốn cổ phần lâu dài.
Nhiều ý kiến tại Hội thảo cho rằng đây là một dịch vụ công rất cấp thiết mà Nhà nước
phải đặt lên hàng đầu, làm càng nhanh càng tốt, kể cả phải từ bỏ việc thu một số loại
phí đóng góp từ chủ sử
dụng đất hiện hành. Từ bỏ một số nguồn thu trước mắt, để có an toàn pháp lý lâu dài
cho nhân dân, tạo điều kiện để phát triển thị trường vốn, thị trường bất động sản là một
việc rất đáng làm. Điều này nên được ưu tiên thể hiện trong Dự luật.
Khi đất đai đã có “lý lịch”, đã hiển thị bởi văn bằng, mọi thứ đăng ký khác mới phát
sinh. Cơ quan và hệ thống lưu giữ, công bố và cung cấp thông tin liên quan đến ''đăng
ký quyền sử dụng đất'' cũng nên được quy định ngay tại Dự thảo. Không nên nhầm lẫn
giữa những thông tin ''đã được công quyền công khai hoá và bảo hộ'' này với thị trường
thông tin nhà đất do các trung tâm doanh nghiệp môi giới thực hiện. Cách quy định của
Điều 66 khoản 3 Dự thảo có thể gây nên sự nhầm lẫn này. Thông tin từ sổ đăng ký
quyền sử đụng đất chỉ có thể do công quyền cung cấp, thậm chí cung cấp với một
khoản lệ phí không đáng kể theo yêu cầu của công dân, các thông tin khác có thể do
doanh nghiệp cung cấp theo cơ chế thị trường.
Để có điều kiện quản lý tốt ''lý lịch'' của các ô/thửa đất, một số dịch vụ công liên quan
đến quyền sử đụng đất cần được xã hội hoá. Việc tuyển dụng doanh nghiệp đo đạc địa
chính có thể tiến hành dựa trên cơ sở đấu thầu công khai. Một số công việc chứng thực
các giao dịch quyền sử dụng đất nên từng bước xã hội hoá. Dự thảo Luật Đất đai nên
tạo cơ hội cho tiến trình xã hội hoá này. Tư tưởng này cũng cần được lưu tâm trong quá
trình triển khai thi hành pháp luật.
5- Về các quy định giải quyết tranh chấp đất đai
Điều 70 khoản l Dự luật quy định thêm một cấp hoà giải đó là cấp cơ sở (Luật đất đai
hiện hành không có). Sau đó mới là cấp UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh
chấp. Tuy nhiên, quy định này chưa rõ đây có phải là một thủ tục bắt buộc hay không?
Trên thực tế, không phải lúc nào các bên trong tranh chấp cũng có thiện chí để ngồi với
nhau để bàn bạc hoà giải, do vậy, quy định bắt buộc rất dễ trở thành hình thức. Ngoài
ra, cần xem xét làm rõ thêm một số vấn đề như tư cách của hoà giải viên tại cơ sở, trình
tự, thủ tục hòa giải, hình thức thể hiện của kết quả hoà giải. . .
Hình thức hoà giải tại UBND xã, phường thời gian qua cũng không có nhiều hiệu quả,
một phần do pháp luật không quy định hiệu lực pháp luật của kết quả giải quyết tại cấp
này, không quy định trình tự thủ tục giải quyết.
Nhiều vụ tranh chấp qua giai đoạn hòa giải thậm chí mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn.
Để khắc phục tình trạng này, Dự luật đã bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 70 về thời
hạn hoà giải tại UBND phường, xã là 30 ngày kể từ ngày nhận đơn. Tuy nhiên, quy
định này chưa tính đến các trường hợp thường xảy ra là các bên có thiện chí hoà giải
nhưng do có nhiều lý do khách quan nên thời hạn này bị kéo dài. Do vậy, cần sửa đổi
quy định này theo hướng ''Thời gian hoà giải là 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn nếu
các bên không có yêu cầu kéo dài thời hạn vì lý do chính đáng'' Theo quy định tại Điều
71 Dự luật thì có thể hiểu hoà giải là một thủ tục bắt buộc trong giải quyết tranh chấp
về đất đai kể cả trường hợp người sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Có ý kiến cho rằng cần cân nhắc lại quy định này vì nó trái với nguyên tắc về quyền
yêu cầu toà án bảo vệ tài sản thuộc sở hữu của mình. Bởi vì tất cả các yêu cầu kiện đòi

quyền sở hữu đều thuộc thẩm quyền đương nhiên của toà án, không phải thông qua bất
cứ một thủ tục nào.
Nhiều ý kiến đánh giá rằng quy định mở rộng hơn thẩm quyền của toà án trong xét xử
các tranh chấp liên quan đến đất đai theo như Dự thảo là xu hướng đúng đắn và tất yếu.
Tuy nhiên, cần làm rõ thêm việc sau khi UBND giải quyết, khi đương sự không đồng ý
và khởi kiện ra toà án, thì căn cứ khởi kiện là gì? Là tranh chấp đất đai - đối tượng giải
quyết của UBND - hay là khởi kiện quyết định giải quyết của UBND vừa giải quyết
xong. Theo quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính thì căn cứ
kiện này là kiện quyết định hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai chứ không thể
là khởi kiện dân sự đòi quyền sử dụng đất được. Như vậy, hệ quả là toà án các cấp chỉ
giải quyết huỷ hay không huỷ quyết định hành chính chứ không thể giải quyết tranh
chấp đất đai được. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật của toà án về việc huỷ quyết
định giải quyết của UBND thì quyền lợi của người sử dụng đất vẫn chưa được giải
quyết. Do vậy, xu hướng tới cần nhanh chóng chuyển thẩm quyền giải quyết các tranh
chấp về đất đai cho toà án. Điều này gắn chặt với việc phải xúc tiến việc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất một cách nhanh chóng.
6. Về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất
Nhiều ý kiến đồng tình việc tăng cường phân cấp cho UBND địa phương trong giao
đất, cho thuê đất nhưng đồng thời bày tỏ sự nghi ngại về hậu quả của việc phân biệt
thẩm quyền khi thẩm quyền giao, cho thuê đất cho doanh nghiệp vẫn là UBND cấp
tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương chứ không phải là UBND cấp huyện, quận đối
với hộ gia đình. Các doanh nghiệp có thể tìm cách duy trì hoạt động kinh doanh ở hình
thức hộ gia đình, không thành lập các doanh nghiệp để dễ dàng tiếp cận với đất đai
hơn.
7. Quyền và nghĩa vụ của các chủ sử dụng đất
Theo quy định của Dự thảo Luật Đất đai thì tổ chức hoặc cá nhân trong nước hoặc
người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất vào mục đích kinh doanh khi lập dự
án có thể lựa chọn một trong hai hình thức là thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng
đất. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được thuê đất chứ không được giao đất. Tại Điều
143 và 144 của Dự thảo, chỉ những tổ chức thuê đất (có vốn đầu tư nước ngoài) sử
dụng vào mục đích kinh doanh nhà ở để bán đã đóng tiền thuê đất cho cả thời hạn mới
được quyền bán nhà cùng với quyền sử dụng đất gắn liền với nhà. Những tổ chức thuê
đất sử dụng vào mục đích kinh doanh nhà ở để bán đóng tiền thuê đất hàng năm sẽ
không được bán nhà mà chỉ được cho thuê nhà.
Quy định như Dự thảo gây ra nhiều phức tạp cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài,
đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng và nhà ở để bán. Nhà đầu tư nước ngoài thuê đất xây dựng nhà ở để bán, khi nhà
được bán cho người dân thì hình thức sử dụng đất lại phải được chuyển từ hình thức
thuê đất sang hình thức giao đất. Nhà nước phải làm thủ tục thu hồi đất của nhà đầu tư
và giao đất cho người mua. (Trong khi đối với các nhà đầu tư trong nước thì do được
Nhà nước giao đất nên khi bán nhà người mua và người bán chỉ cần làm thủ tục chuyển
nhượng quyền sử dụng đất) Đối với dự án mà bên Việt Nam góp vốn bằng giá trị quyền
sử dụng đất, khoản tiền đền bù giải phóng mặt bằng không được khấu trừ vào tiền thuê
(dự án của nhà đầu tư trong nước thì chi phí đền bù giải phóng mặt bằng được khấu trừ
vào tiền sử dụng đất). Ngoài ra, người mua nhà của dự án này phải nộp thêm khoản tiền
sử dụng đất khi Nhà nước giao sau khi thu hồi. Như vậy, giá nhà ở trong các dự án có

vốn đầu tư nước ngoài sẽ cao hơn hẳn giá nhà của các dự án đầu tư trong nước do sự
quy định khác nhau trong pháp luật của Việt Nam.
8. Một số góp ý khác
Một số ý kiến bày tỏ sự nghi ngại đối với thời hạn giao đất và cho thuê đất quá ngắn
hiện nay. Với thời hạn cho thuê đất thông thường là 30 năm, nhiều doanh nghiệp đã
không yên tâm đầu tư lâu dài vì không biết một cách chắc chắn rằng cách xử lý sau khi
thời hạn thuê đất kết thúc như thế nào, sự bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các nhà đầu
tư ra sao, sự thay đổi chính sách đất đai trong thời gian tới sẽ theo hướng nào?. . .
Có ý kiến cho rằng tên của mục 7 Chương II của Dự thảo chưa thật chính xác trong
việc ''gom nhặt'' những khía cạnh pháp lý cơ bản liên quan tới thị trường quyền sử dụng
đất. Thực ra, toàn bộ các chế định của vật quyền và trái quyền của dân luật cũng nhằm
phục vụ nội dung này, khó có thể gom vào chỉ trong 3 Điều của Luật Đất đai. Do vậy,
nên tập trung xác định vai trò của Nhà nước đối với việc hình thành hàng hoá và kích
thích các giao lưu dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất.
Có ý kiến cho rằng, trên thực tế dù chưa được cấp giấy chứng nhận hợp pháp, nhiều
loại đất vẫn được lưu chuyển sôi động trên thực tế. Điều 65 của Dự thảo không thể vô
hiệu hoá tất cả các giao dịch này, không thể đẩy mọi rủi ro về phía người mua ngay
tình. Một giải pháp trung dung và tạm thời có lẽ sẽ khả thi hơn cách quy định cứng
nhắc này.
Ý kiến cho rằng vời nội đung quy định tại ĐIỀU l 14, l 15 của Dự thảo chỉ thấy các
quyền mà không có nghĩa vụ. Do đó, cần bổ sung vào các điều này các nội dung tương
ứng như ''khi thực hiện các quyền quy định tại Điều này, người sử dụng đất phải thực
hiện các nghĩa vụ tài chính và các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành''. Nếu
sợ trùng lắp với các quy định chung thì tiêu đề của các Điều này chỉ nên nêu quyền của
các chủ thể. Cần rà soát thêm phạm vi tiêu đề của các điều luật với nội dung cụ thể của
từng điều luật đó.
Có ý kiến cho rằng phần quy định về đất đô thị còn được đề cập quá ít, chưa được
quan tâm đúng mức trong Dự luật. Hàng loạt các vấn đề cần được xem xét để quy định
trong Dự luật như khái niệm và ranh giới đất đô thị, quản lý đất ở tại đô thị, đất công
cộng, giới hạn đất lưu không, các vấn đề liên quan đến đất trong quá trình đô thị hoá.
Có ý kiến đề nghị bỏ sự phân biệt giữa hình thức giao đất có thu tiền và thuê đất và
thống nhất thành một hình thức là thuê đất bên cạnh hình thức giao đất (không thu
tiền). Bởi vì bản chất hai hình thức gia đất có thu tiền và thuê đất không khác nhau; nếu
cần phân biệt các đối tượng sử dụng đất khác nhau thì theo hình thức trả tiền: trả tiền
thuê trước một lần hay trả tiền thuê hàng năm.
Một số ý kiến góp ý về kỹ thuật, lỗi văn phạm như chỉ có con người mới tham gia thị
trường, đất đai chỉ là hàng hoá trang tay con người, tự chúng không tham gia được thị
trường. Do vậy, cần đặt lại tiêu đề của hai Điều 64, 65 của Dự thảo.
Nguồn tin: Phòng thương mại và công nghiệp VN

