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Kính gửi: Công ty CP Kiến trúc nhịp điệu xanh 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 502/2021/VB-NDX ngày 31/7/2021 

của Công ty CP Kiến trúc nhịp điệu xanh (Công ty) đề nghị hướng dẫn thủ tục 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến 

như sau: 

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 4 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/01/2021) thì: “Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng, nhà 

ở, khu đô thị thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật 
Kinh doanh bất động sản sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại 
Luật Đầu tư” 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Nhà ở 2014 thì chủ đầu tư dự án 

xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm: “lập, thẩm định, phê duyệt và triển 

khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật này và pháp luật về xây 

dựng”. 

Như vậy, việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải qua 

nhiều trình tự, các bước khác nhau và phải tuân thủ nhiều hệ thống pháp luật có 

liên quan. Để nắm được các thủ tục cụ thể, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Xây 

dựng TP. Cần Thơ là cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, nhà ở trên địa bàn 

để được hướng dẫn cụ thể. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 502/2021/VB-NDX 

để Công ty CP Kiến trúc nhịp điệu xanh biết nghiên cứu, thực hiện./. 
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