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Chủ đề:
Các hình thức lựa chọn
nhà đầu tư cho các dự
án có sử dụng đất

Các hình thức lựa
chọn nhà đầu tư
cho dự án có sử
dụng đất
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Quyết định chủ trương đầu tư

2

Đấu giá

3

Đấu thầu

4

Hợp đồng hợp tác công tư (PPP)

QUYẾT ĐỊNH CHỦ
TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Điều 32 Luật Đầu tư)
Dự án đầu tư mà NĐT đã có
quyền sử dụng đất hợp
pháp

1

2

Căn cứ vào
pháp lý của
khu đất

ĐẤU THẦU LỰA CHỌN
NHÀ ĐẦU TƯ
Địa điểm THDA là khu đất,
quỹ đất có giá trị thương
mại cao, thuộc danh mục
dự án được phê duyệt

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT
Địa điểm THDA là đất trống; đất đã
hoàn thành công tác bồi thường,
GPMB; đất có tài sản công, đã có
phương án đấu giá được phê
duyệt

HỢP TÁC CÔNG - TƯ

3

4

Đầu tư trên cơ sở hợp đồng dự án
giữa cơ quan nhà nước có thẩm
quyền và NĐT, doanh nghiệp

01

QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TRƯƠNG
ĐẦU TƯ

Quyết định chủ trương đầu tư

1

Luật Đầu tư năm 2014

2

Các văn bản hướng dẫn có liên quan

Cơ sở pháp lý

Quyết định chủ trương đầu tư
Phân loại:

1

Các dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội

2

Các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

3

Các dự án thuộc thẩm quyền của UBND Cấp tỉnh

Quyết định chủ trương đầu tư

Đối tượng:



Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không
thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng



Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất

Tổ chức/Người thực hiện

Nhà đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy trình thực hiện thủ tục
Quyết định chủ trương đầu tư
Chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ
Kiểm tra
hồ sơ

Hồ sơ không đủ

Hồ sơ đầy đủ

Cơ quan có thẩm quyền

Thẩm định hồ sơ

UBND Thành phố

Quyết định chủ trương

Nhà đầu tư

Nhận kết quả

Quyết định
5166/QĐ -UBND

Quyết định chủ trương đầu tư
Tình huống:

- Nhà đầu tư đã có GCNQSD Đất, mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm
- Nhà đầu tư muốn thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng căn hộ với các tiện ích
liên quan”
 Dự án chuyển mục đích sử dụng đất  thuộc trường hợp QĐ chủ trương
thẩm quyền của UBND Thành phố.

 Sau khi được UBNDTP quyết định chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư phải thực
hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Sở TNMT và thủ tục đầu tư
xây dựng nhà ở tại Sở Xây dựng

02
ĐẤU GIÁ

Đấu giá

1

Luật Đất đai năm 2013

2

Các văn bản hướng dẫn có liên quan

Cơ sở pháp lý

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ
(quy định tại Điều 118 Luật Đất đai)

1

5

2

6

3

7
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ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
(quy định tại Điều 119 Luật Đất đai)

Đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng
đất chi tiết; Quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm
quyền phê duyệt

Đất trống, đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng
mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở
hữu nhà nước
Có phương án đấu giá đất được cấp có thẩm quyền phê
duyệt

QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
Đơn vị tổ chức thực hiện lập hồ sơ
gửi Sở TNMT  trình UBNDTP công
nhận kết quả  người trúng đấu
giá nộp tiền  được cấp GCNQSDĐ

Đơn vị được giao tổ chức chuẩn bị
hồ sơ  gửi cơ quan TNMT 
trình UBND cùng cấp quyết định

2
Lập phương
án đấu giá
QSD đất

1
Sở TNMT hoặc Phòng TNMT
báo cáo UBND cùng cấp chỉ
đạo đơn vị được giao quỹ đất
lập phương án đấu giá trình
UBND cùng cấp phê duyệt

4
Xác định và
phê duyệt
giá khởi
điểm

Chuẩn bị hồ
sơ đấu giá
QSD đất

3
Căn cứ Quyết định đấu giá QSD
đất, Sở TNMT xác định và phê
duyệt giá khởi điểm; đơn vị tổ
chức thực hiện thuê đơn vị
thực hiện + cử đại diện giám sát

Phê duyệt
kết quả đấu
giá

03
ĐẤU THẦU

Đấu thầu

1

Luật Đấu thầu năm 2013

2

Các văn bản hướng dẫn có liên quan

Cơ sở pháp lý

TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN ĐẤU THẦU
(quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định 30/2015/NĐ-CP)

Dự án sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa
chọn NĐT (nhưng không thực hiện theo PPP) thuộc danh mục dự án
được phê duyệt để xây dựng:
Công trình thuộc đô thị

Công trình thuộc khu đô thị mới

Nhà ở thương mại

Công trình dịch vụ

Công trình thương mại

Tổ hợp đa năng

CÁC HÌNH THỨC ĐẤU THẦU
1
2
a) Chỉ có một NĐT đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển; chỉ có một NĐT
trúng sơ tuyển;

b) Chỉ có một NĐT có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương
mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;
c) NĐT đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất bao
gồm dự án có sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định khi đáp ứng
đầy đủ các quy định.
d) Trường hơp dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng
các hình thức lựa chọn NĐT.

QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI

QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ
(Trường hợp chỉ có 01 Nhà đầu tư đáp ứng hồ sơ mời sơ tuyển)
Trong trường hơp có 01 Nhà đầu tư thì thực hiện quy trình chỉ định như sau:
- Bước 1: Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn NĐT và hồ sơ yêu cầu
(không quy định tiêu chuẩn đánh giá năng lực kinh nghiệm NĐT và nội dung
so sánh xếp hạng NĐT)
- Bước 2: Tổ chức lựa chọn NĐT; Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán sơ bộ
Hợp đồng

- Bước 3: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn NĐT
- Bước 4: Đàm phán, hoàn thiện và ký kết Hợp đồng

04
HỢP TÁC CÔNG – TƯ
(PPP)

Hợp tác công – tư (PPP)
1

Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018

2

Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT
ngày 28/12/2018

3

Luật PPP (dự kiến ban hành năm 2020)

Cơ sở pháp lý

CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ
1

BOT

6

BT

2

BTO

7

O&M

3

BOO

8

Hợp đồng hỗn hợp

4

BTL

5

BLT

Định nghĩa
BOT

BTO

Lĩnh vực

Đặc điểm

Dự án đã áp dụng

- Xây dựng – Kinh doanh Giao thông;
Có khả năng thu phí từ người sử dụng.
Xa lộ Hà Nội;
– Chuyển giao
Trụ sở CQNN (các đơn vị sự Tận dụng khả năng khai thác, quản lý vận Trung tâm thể dục thể thao
nghiệp, văn hóa, thể thao, y hành của nhà đầu tư.
quận 2; Bệnh viện Nhi đồng
- Xây dựng – Chuyển tế…
1;
giao – Kinh doanh

BTL

- Xây dựng - Chuyển Giao thông;
giao - Thuê dịch vụ
Y tế, môi trường…

BLT

- Xây dựng - Thuê dịch
vụ - Chuyển giao

Có thể áp dụng cho các công trình không có
khả năng thu phí trực tiếp từ người sử dụng
(hệ thống thoát nước, đường giao thông trong
đô thị, trụ sở cơ quan nhà nước, đê kè...).

- Hệ thống cống bao
NMXLNT Tham Lương – Bến
Cát (giai đoạn 1);
- Trung tâm y tế dự phòng
quận 7

BOO

Xây dựng – Sở hữu – Giao thông thủy,
Tận dụng nguồn vốn, khả năng khai thác, quản
Kinh doanh
Lĩnh vực đường cao tốc: lý vận hành của NĐT, Nhà nước không cần
trạm nghỉ, cửa hàng tiện ích quản lý công trình.
và các trạm tiếp nhiên liệu

02 tuyến vận tải hành khách
công cộng bằng đường
thuỷ; Nhà máy nước Thủ
Đức

BT

O&M

Xây dựng – Chuyển giao

Giao thông, chống ngập, đê Phù hợp đa số các lĩnh vực (giao thông, y tế, Đường Tân Sơn Nhất, Bình
kè, giáo dục, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, văn phòng trụ sở cơ Lợi, Vành đai ngoài; Cầu Sài
chỉnh trang đô thị ven kênh quan nhà nước…).
Gòn 2
rạch

HĐ KD-QL được ký để Cảng hàng không, cảng Không có cấu phần xây dựng; khuyến khích
kinh doanh 1 phần hoặc biển, nhà ga đường sắt, NĐT cung cấp dịch vụ có hiệu quả cao hơn so
toàn bộ công trình trong khách sạn, nhà khách
với kết quả mà CQ Nhà nước có thể đạt được
1 thời gian xác định.

Chưa áp dụng tại TPHCM.
Bộ GTVT đang đề xuất áp
dụng thí điểm cảng hàng
không của 1 số tỉnh, thành.
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2

3

4
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1
2

3
4
5
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• Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ
trương đầu tư và công bố dự án
• Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

• Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán
• Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
• Đàm phán, thành lập doanh nghiệp dự án (nếu có), ký kết hợp đồng
dự án
• Triển khai thực hiện dự án; quyết toán và chuyển giao công trình

Tiêu chí

Quyết định
chủ trương

Đấu giá

Đấu thầu

PPP

Cơ sở
pháp lý

Luật Đầu tư

Luật Đất đai

Luật Đấu thầu

Nghị định 63
Thông tư 09

Địa điểm THDA là
khu đất, quỹ đất có
giá trị thương mại
cao, thuộc danh
mục dự án được
phê duyệt

Đầu tư trên cơ sở
hợp đồng dự án
giữa cơ quan nhà
nước có thẩm
quyền và NĐT,
doanh nghiệp

Địa điểm THDA là đất
trống; đất đã hoàn
Dự án đầu tư mà NĐT thành công tác bồi
Điều kiện
đã có quyền sử dụng thường, GPMB; đất có
cơ bản
tài sản công, đã có
đất hợp pháp
phương án đấu giá
được phê duyệt

5 bước (riêng BT:
4 bước, cơ quan chủ 6 bước, cơ quan
4 bước, nộp hồ sơ tại
6 bước), cơ quan
Quy trình
trì:
Sở/Phòng
Tài chủ trì: Sở Kế
chủ trì: Sở Kế
Sở Kế hoạch và Đầu tư
nguyên và môi trường hoạch và Đầu tư
hoạch và Đầu tư
Kết quả Văn bản Quyết định
Giấy
chứng
nhận
Hợp đồng
nhận
chủ trương của UBND
quyền sử dụng đất
được cấp tỉnh

Hợp đồng

Tài liệu phát tại Hội nghị

2019

THANK YOU
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32 Lê Thánh Tôn
Phường Bến Nghé,
Thành phố Hồ Chí
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skhdt@tphcm.gov.vn
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www.dpi.hochiminhcity.gov.vn

