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            Một số vấn đề về quy định cá nhân là 
bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở

“Quy định về chủ thể nhận thế chấp nhà ở, quyền 
sử dụng đất là “cá nhân” tại Việt Nam thực ra 
không mới, tuy nhiên quy định đó chưa được sử 
dụng đồng bộ và phổ biến, thậm chí hầu như không 
được sử dụng trên thực tế. Nhiều người vẫn nghĩ 
rằng việc nhận thế chấp nhà ở, quyền sử dụng đất 
chỉ được thực hiện bởi các tổ chức tín dụng. Đó là 
hậu quả của thói quen các quy phạm pháp luật khi 
được ban hành đã không đi được đến với thực tiễn 
đời sống. Cá nhân có quyền nhận thế chấp tài sản là 
nhà, đất, nhưng quy định đó đã bị lãng quên trong 
thời gian dài và mới đây dường như được đánh thức 
bởi một điều khoản hướng dẫn trong Nghị định số 
21/2021/NĐ-CP..”

3.

            Khi nào được quyền ưu tiên mua cổ phần do Công ty cổ phần phát hành?

              Quy định pháp luật về điều kiện phòng y tế của doanh nghiệp
               "Doanh nghiệp của tôi đang trong quá trình xây dựng và chuẩn bị đi vào hoạt động, 
số nhân viên dự định là khoảng 1000 người. Gần tôi phát hiện trong thiết kế xây dựng không 
có phòng y tế, vậy pháp luật có quy định doanh nghiệp bắt buộc phải có phòng y tế không? 
Nếu có thì doanh nghiệp tôi phải làm gì để đáp ứng điều kiện về phòng y tế?"        

              Làm thế nào để hủy bỏ hợp đồng thuê nhà đã công chứng?
          " Tôi có ký kết với Công ty A Hợp đồng thuê nhà, cho Công ty A thuê tầng dưới của nhà tôi 

làm mặt bằng văn phòng làm việc. Hợp đồng thuê nhà đã được công chứng, thời hạn thuê đến hết năm 
2022. Tuy nhiên khoảng 03 tháng nay, Công ty A không trả tiền thuê, cũng đã mang hết thiết bị, bàn 
ghế đi nơi khác. Tôi có liên hệ Công ty A chấm dứt hợp đồng nhưng Công ty A không hợp tác. Hiện 
nay tôi định cho bên khác thuê nhưng khi ra công chứng thì được biết là hợp đồng thuê nhà giữa tôi 
và Công ty A vẫn còn hiệu lực, tôi không thể công chứng được hợp đồng này. Luật sư cho tôi hỏi, với 
tình trạng hiện nay tôi phải làm gì?"

                Chấm dứt hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUY ĐỊNH CÁ NHÂN LÀ BÊN 
NHẬN THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở

Luật sư LÊ CAO
Quy định về chủ thể nhận thế chấp nhà ở, quyền sử dụng đất là “cá nhân” tại 

Việt Nam thực ra không mới, tuy nhiên quy định đó chưa được sử dụng đồng bộ 
và phổ biến, thậm chí hầu như không được sử dụng trên thực tế. Nhiều người vẫn 
nghĩ rằng việc nhận thế chấp nhà ở, quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện bởi các 
tổ chức tín dụng. Đó là hậu quả của thói quen các quy phạm pháp luật khi được ban 
hành đã không đi được đến với thực tiễn đời sống. Cá nhân có quyền nhận thế chấp 
tài sản là nhà, đất, nhưng quy định đó đã bị lãng quên trong thời gian dài và mới 
đây dường như được đánh thức bởi một điều khoản hướng dẫn trong Nghị định số 
21/2021/NĐ-CP.

CÁ NHÂN ĐƯỢC QUYỀN NHẬN 
THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, 
NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH CỦA 
PHÁP LUẬT

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP tại Điều 
35 quy định việc nhận thế chấp của cá 
nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ 
chức tín dụng đối với quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, 
cá nhân sử dụng đất, quy định này thực 
chất là để hướng dẫn các quy định đã có 
trong Bộ luật luật dân sự 2015, Luật đất 
đai 2013, Luật nhà ở 2014. 

Theo quy định tại Điều 342, Điều 715 
Bộ luật dân sự 2005 về thế chấp tài sản 

thì Bộ luật này không dành quyền nhận 
thế chấp tài sản (kể cả quyền sử dụng 
đất, nhà ở) cho chỉ tổ chức hoặc cụ thể 
hơn là tổ chức tín dụng, mà chỉ quy định 
chung không phân biệt tổ chức hay cá 
nhân, quy định tại Điều 317 Bộ luật dân 
sự 2015 cũng tương tự như thế. Luật 
quy định một bên bất kì có thể nhận thế 
chấp.1 Cụ thể hơn trong các luật chuyên 
ngành, theo Luật đất đai 2013 tại điểm g, 
khoản 1, Điều 179 có quy định về quyền 
của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thì 
được thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ 

1   Điều 342, Điều 715 Bộ luật dân sự 2005; 
Điều 317 Bộ luật dân sự 2015
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chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác hoặc 
thế chấp cho cá nhân theo quy định của 
pháp luật.2 Tương tự, Điều 144 Luật nhà 
ở 2014 quy định với chủ sở hữu nhà ở là 
tổ chức thì chỉ được thế chấp nhà ở tại tổ 
chức tín dụng, nhưng chủ sở hữu nhà ở là 
cá nhân thì được thế chấp cho tổ chức tín 
dụng, tổ chức kinh tế khác hoặc thế chấp 
cho cá nhân.3 

Như vậy, quyền nhận thế chấp nhà, đất 
của các cá nhân đã được quy định từ Bộ 
luật dân sự đến các luật chuyên ngành về 
đất đai, nhà ở, không phải cho đến khi 
Nghị định số 21/2021/NĐ-CP được ban 
hành mới có quyền này. Đây là quy định 
rất cần thiết bởi trong thực tế giao dịch 
dân sự giữa các cá nhân với nhau, nhiều 
trường hợp rất cần có các biện pháp bảo 
đảm thực hiện nghĩa vụ (trong đó có thế 
chấp quyền sử dụng đất, nhà ở) để đảm 
bảo một trong các bên được thực hiện 
giao dịch trong an toàn, nếu không được 
nhận thế chấp như các chủ thể khác, thì 
quyền lợi của các bên trong các giao dịch 
mà bản chất có thỏa thuận về việc thế 
chấp sẽ bị méo mó và biến tướng thành 
các giao dịch giả cách dẫn đến rủi ro cho 
các bên khi thực hiện. 

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP THỰC 
TẾ CỦA VIỆC CÁ NHÂN NHẬN 
THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, 
NHÀ Ở NHƯNG ĐƯỢC THỰC HIỆN 
BẰNG HÌNH THỨC KHÁC 

Trong thực tế giao dịch cho vay tài 
sản giữa các bên, để làm tin, có những 
trường hợp muốn đảm bảo thu hồi được 
tài sản cho vay nên ngoài giao dịch vay 

2  Điểm g, khoản 1, Điều 179 Luật đất đai 
2013
3  Điều 144 Luật Nhà ở 2014

mượn tiền, người cho vay và bên vay đã 
tạo ra một hợp đồng khác là hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sử dụng nhà, đất 
để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền. 
Về bản chất thỏa thuận ngầm với nhau 
thì việc ký giấy mua bán, chuyển nhượng 
nhà, đất này chính là một dạng “thế chấp 
ngầm” để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, 
nếu đến hạn thanh toán mà bên vay tuân 
thủ nghĩa vụ trả nợ thì các bên thống nhất 
hủy hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất. 
Trường hợp này đáng lý các bên ký kết 
với nhau bằng một hợp đồng thế chấp 
nhà ở hoặc thế chấp quyền sử dụng đất 
ở, thì sau đó thực hiện theo hợp đồng 
thế chấp sẽ đúng bản chất, nhưng nhiều 
trường hợp các bên đã không thực hiện 
việc ký hợp đồng thế chấp, mà lại lập 
hợp đồng giả cách theo hình thức chuyển 
nhượng nhà, đất. 

Chúng tôi nêu 3 ví dụ đã được giải 
quyết bằng các bản án sau đây để thấy, 
mỗi một trường hợp kết quả giải quyết là 
khác nhau, nhưng tổng quan thỏa thuận 
của cả 3 trường hợp đều cho thấy nếu 
các bên xác lập một giao dịch thế chấp 
tài sản chặt chẽ và đúng luật thì có thể 
sẽ tránh được rủi ro khi tạo lập bằng hợp 
đồng chuyển nhượng tài sản là nhà, đất. 

Trường hợp 1: 
Tháng 02/2018 bà Lâm Ngọc Đ1 là 
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con ruột của ông B, do thiếu tiền mua 
dầu cho ghe chạy đi đánh bắt hải sản 
nên bà Đ1 có hỏi mượn giấy tờ đất đứng 
tên ông B và bà T để thế chấp cho ông 
Nguyễn Văn Đ (ông Đ là con ruột bà 
Đ1) vay 50.000.000 đồng (năm mươi 
triệu đồng). Trong lúc bà Đ1 khó khăn 
nên ông  B đồng ý và ông không cho vợ 
chồng bà L biết vụ việc ông cho bà Đ1 
mượn giấy tờ trên để vay tiền ông Đ. 
Ngày 13/02/2018 thì vợ chồng ông B, bà 
T và ông Đ đến Phòng Công chứng R để 
làm hợp đồng thế chấp. Tuy nhiên, tại 
phòng công chứng do ông Đ không đồng 
ý ký hợp đồng vay và phòng công chứng 
cũng không đồng ý chứng hợp đồng vay, 
ông Đ yêu cầu phải ký hợp đồng chuyển 
nhượng ông Đ mới đồng ý cho mượn 
tiền. Ông B có điện thoại về hỏi bà Đ1 
việc ông Đ yêu cầu ký hợp đồng chuyển 
nhượng thì bà Đ1 hứa sau chuyến ghe 
vô bà sẽ chuộc lại trả giấy chủ quyền lại 
cho ông B, nên vợ chồng ông B đồng ý 
ký. Đến ngày 25/7/2019 ông Đ đã hoàn 
thành thủ tục sang tên giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 
đất sang cho ông Đ và yêu cầu vợ chồng 
ông B,bà T giao  nhà  cho ông Đ. Ông  
B, bà  T cho rằng mình không chuyển 
nhượng cho ông Đ mà chỉ ký hợp đồng 
nhằm để bà Đ1 vay tiền. Ông  B, bà  T 
khởi kiện yêu cầu tuyên bố hợp đồng 
chuyển nhượng nhà, đất với ông Đ là vô 
hiệu và yêu cầu ông Đ trả lại giấy chứng 
nhận quyền sử  dụng  đất  số  AC  481233  
do  Ủy  ban  nhân  dân  thành  phố  R  cấp  
ngày 26/4/2005.

Theo bản án sơ thẩm và bản án phúc 
thẩm thì Tòa án đã tuyên bố hợp đồng 
chuyển nhượng nhà đất nêu trên vô hiệu 

do giả tạo. Tòa tuyên buộc ông Đ trả lại 
cho ông B và bà T giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 
Ông Đ và bà Lâm Ngọc Đ1 nếu tranh 
chấp về hợp đồng vay tài sản có quyền 
khởi kiện thành vụ kiện dân sự khác.4

Trường hợp 2: 
Ngày 14/9/2012, vợ chồng ông Phạm 

Xuân H, bà Kim Thị Q và vợ chồng ông 
Đặng Quốc V, bà Nguyễn Thị Kim T lập 
Hợp đồng số 325/SCC với nội dung vợ 
chồng bà Q chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất đối với 02 thửa đất số 71, 71a 
cho vợ chồng ông V với giá ghi trong hợp 
đồng là: 100.000.000 đồng, nhưng thực 
tế bà Phạm Thị Thanh T7 (là cháu ruột 
ông H) nhận hộ vợ chồng bà Q số tiền 
250.000.000 đồng. [“Hợp đồng số 325/
SCC”] Bà  Q cho rằng hợp đồng chuyển 
nhượng trên là hợp đồng giả tạo, được 
lập nhằm để che đậy cho hợp đồng vay 
tiền của vợ chồng bà  Q với vợ chồng 
ông  V. Khoản tiền 250.000.000 đồng là 
tiền vợ chồng bà vay của vợ chồng ông 
V, bà  T, hàng tháng vợ chồng bà phải trả 
lãi cho khoản tiền này. Khi vợ chồng bà 
Q vay tiền, vợ chồng ông V, bà T yêu cầu 
phải lập Hợp đồng số 325/SCC làm đảm 
bảo thì mới cho vợ chồng bà Q vay tiền 
với thỏa thuận miệng là trong 2 tháng 
vợ chồng bà Q không trả được lãi thì vợ 
chồng ông V có quyền làm thủ tục chuyển 
nhượng theo quy định của pháp luật. Vợ 
chồng bà Q vẫn trả lãi hàng tháng cho 
khoản nợ trên nhưng vợ chồng ông V tự 
ý làm thủ tục chuyển nhượng sang tên 

4  Bản án số: 183/2020/DS-PT Ngày 08-
12-2020 V/v tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên 
Giang, http://congbobanan.toaan.gov.vn/, truy cập 
ngày 2.6.2021.
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vợ chồng ông V vào thời điểm nào thì vợ 
chồng bà Q không biết. Khi vợ chồng bà 
Q chuẩn bị được tiền để trả cho vợ chồng 
ông V, bà T gọi vợ chồng ông V ra Phòng 
Công chứng A tỉnh Hà Giang để hủy bỏ 
Hợp đồng số 325/SCC nhưng vợ chồng 
ông V không ra. Năm 2014, ông H chết, 
nay bà  Q yêu cầu Tòa án tuyên bố Hợp 
đồng số 325/SCC vô hiệu vì là giao dịch 
giả tạo để che giấu cho việc vay khoản 
tiền 250.000.000 đồng giữa vợ chồng bà 
Q với vợ chồng ông V. Thực chất, đây là 
hợp đồng vay tiền nên đến nay gia đình 
ông H, bà Q vẫn chưa bàn giao đất cho 
vợ chồng ông V. 

Tại các bản tự khai, biên bản hòa giải, 
bị đơn bà Nguyễn Thị Kim T trình bày: 
Năm 2012 bà Phạm Thị Thanh T có đến 
đặt vấn đề với vợ chồng ông V vay tiền 
nhưng vợ chồng ông V không đồng ý cho 
vay. Khi đó vợ chồng ông V nói là nếu 
vợ chồng bà Q bán đất thì vợ chồng ông 
bà sẽ mua. Bà T sau khi về bàn bạc với 
vợ chồng bà Q thì đến nhà vợ chồng ông 
V nói là đồng ý bán số đất trên của vợ 
chồng bà Q cho vợ chồng ông V. Sau đó 
nhà bà Q mời công chứng viên đến nhà 
bà Q và gọi vợ chồng ông V lên cùng 
nhau ký Hợp đồng số 325/SCC. Khi mua 
bán đất thì hai bên có thỏa thuận miệng 
là nếu vợ chồng bà Q chuẩn bị được 
tiền thì vợ chồng ông V sẽ bán lại số đất 
trên cho nhà bà  Q. Nhưng sau đó trong 
khoảng thời gian dài nhà bà Q không có 
ý kiến gì về việc lấy lại số đất trên của vợ 
chồng ông  V, ngày  12/3/2013 bà  T mới 
làm thủ tục biến động sang tên vợ chồng 
ông bà. 

Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm cho 
rằng nội dung hợp đồng thể hiện việc 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các 
bên đã giao nhận tiền đầy đủ theo thỏa 
thuận, các chứng cứ về việc vay mượn 
tiền và trả lãi không rõ của hợp đồng nào 
nên không có căn cứ xác định Hợp đồng 
số 325/SCC là giả tạo nhằm  che  giấu  
cho  hợp đồng  vay  tiền giữa vợ chồng 
bà  Q và  vợ chồng ông V. Do đó, tòa án 
xác định Hợp đồng số 325/SCC có hiệu 
lực, từ đó không chấp nhận yêu cầu tuyên 
vô hiệu đối với hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất giữa các bên.5

Trong vụ việc nêu trên, giả thiết được 
đặt ra là nếu thực tế mục đích của việc 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất để 
đảm bảo việc vay tiền đúng như nguyên 
đơn trình bày, thì việc chuyển nhượng 
này là hợp đồng giả mạo. Nhưng nếu bản 
chất sự việc đúng như bị đơn trình bày 
là hai bên có thỏa thuận miệng với nhau 
là khi nào bên nguyên đơn có tiền thì sẽ 
bán lại tài sản này thì đây lại là biểu hiện 
của việc các bên có thỏa thuận về việc 
chuộc lại tài sản trong hợp đồng chuyển 
5  Bản án số: 07/2020/DS-PT Ngày 04 
-5 -2020 V/v tranh chấp hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sửdụng đất, Tòa án nhân dân 
tỉnh Hà Giang, http://congbobanan.toaan.gov.
vn/2ta489930t1cvn/chi-tiet-ban-an, xem ngày 
4.6.2021
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nhượng quyền sử dụng đất. 
Trong thực tế, việc chuộc lại quyền sử 

dụng đất này được giao dịch phổ biến, 
đặc biệt là ở một số địa phương miền 
Nam và họ gọi việc này là “cố đất”.6 Về 
pháp lý, Bộ luật dân sự có quy định về 
vấn đề chuộc lại tài sản tại Điều 454.7 
Trước đó, Bộ luật dân sự 2005 cũng quy 
định về vấn đề này tại Điều 4628. Như 
thế, nếu được Tòa án xem xét giải quyết 
thì thỏa thuận miệng đó có đảm bảo được 
công nhận không, có hiệu lực không, về 
hình thức của thỏa thuận chuộc lại tài sản 
cho đến nay vẫn chưa được quy định rõ 
ràng cụ thể để có thể áp dụng. 

Trường hợp 3: 
Ngày 28/11/2014, tại Văn phòng Công 

chứng B, thành phố Q, các bên ký Văn 
bản thỏa thuận với nội dung ông Đào 
Văn C và bà Trần Thị Th chuyển nhượng 
cho bà Nguyễn Thị G quyền sử dụng đất 
và tài sản gắn liền với đất tại số X đường 
C, thành phố Q, thuộc thửa đất số 336, 
tọa lạc tại tổ 10, khu vực X, Phường N, 
thành phố Q [Tài Sản] thông qua ủy 
quyền cho Ngân hàng thương mại cổ 
phần Ngoại thương Q - Phòng giao dịch 
T đứng tên chuyển nhượng, giá chuyển 
nhượng là 6 tỷ đồng. Bà G có nghĩa vụ 
thanh toán cho Ngân hàng thương mại 
cổ phần Ngoại thương Q - Phòng giao 
dịch T số tiền 3.558 459 772 đồng; còn 
lại 2.441 540 228 đồng trừ vào số tiền mà 
bà Th nợ bà G. Tại Điều 3 của Văn bản 
thỏa thuận có nội dung ông Đào Văn C 

6  Sỹ Hồng Nam, Hợp đồng mua bán tài sản 
có điều kiện chuộc lại và việc giải quyết tranh chấp 
tại tòa án, Trang thông tin điện tử Trường Đại học 
Kiểm sát Hà Nội, truy cập ngày 4.6.2021
7  Điều 454, Bộ luật dân sự 2015
8  Điều 462 Bộ luật dân sự 2005

và bà Trần Thị Th được quyền chuộc lại 
tài sản trong thời hạn 2 năm, giá chuộc 
lại là 5.500.000.000 đồng; quá thời hạn 
hai năm kể từ ngày 28/11/2014, ông Đào 
Văn C và bà Trần Thị Th không chuộc lại 
tài sản thì bà G được sở hữu vĩnh viễn tài 
sản trên. Gần đến hạn chuộc lại tài sản, 
ngày 20/10/2016, bà Trần Thị Th liên hệ 
với bà Nguyễn Thị G để chuộc lại tài sản 
nhưng hai bên không thỏa thuận được 
việc chuộc lại tài sản vì bà G yêu cầu 
giá chuộc lại quá cao so với giá chuộc 
đã thỏa thuận. Từ đó, ông Đào Văn C và 
bà Trần Thị Th khởi kiện yêu cầu được 
chuộc lại tài sản với giá 5.500.000.000 
đồng. Bà G thì cho rằng đến hạn chuộc, 
không thấy ông C và bà Th đề cập việc 
chuộc lại tài sản, nay bà G không đồng 
ý cho ông C và bà Th chuộc lại tài sản 
và muốn được xác lập quyền sỡ hữu vĩnh 
viễn đối với tài sản đã mua. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 22/2018/
DS-ST ngày 12/3/2018 của Tòa án nhân 
dân thành phố Q, tỉnh Bình Định quyết 
định tuyên buộc bà Nguyễn Thị G cho 
ông Đào Văn C, bà Trần Thị Th chuộc 
lại tài sản. Khi ông Đào Văn C, bà Trần 
Thị Th trả khoản tiền chuộc (theo giá thị 
trường tại thời điểm và địa điểm chuộc 
lại là 6.276 292 325 đồng) thì được giao 
lại Tài sản và đăng ký lại quyền sử dụng 
tài sản. 

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, 
nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo, tại 
Bản án dân sự phúc thẩm số 49/2018/
DS-PT ngày 09/10/2018 của Tòa án 
nhân dân tỉnh Bình Định quyết định sửa 
một phần Bản án sơ thẩm, theo đó giá trị 
tài sản xác định ông Đào Văn C và bà 
Trần Thị Th phải trả để chuộc lại được 
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tăng lên là 9.168.292.325 đồng.9 Những 
nội dung khác cơ bản tương tự bản án sơ 
thẩm. 

Không đồng ý với bản án phúc thẩm, 
các bên có Đơn đề nghị xem xét theo 
thủ tục giám đốc thẩm, Quyết định giám 
đốc thẩm số 54/2020/DS-GĐT ngày 
04/09/2020 đã hủy các bản án sơ thẩm, 
phúc thẩm để cấp sơ thẩm xét xử lại vụ 
án vì những lý do như sau: 

 [1] Theo qui định tại Điều 462 Bộ luật 
Dân sự 2005, trong thời hạn 02 năm kể từ 
ngày 28/11/2014, ông C, bà Th có quyền 
chuộc lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng 
phải báo trước cho bà G trong một thời 
gian hợp lý. Nhưng Các chứng cứ trong 
hồ sơ vụ án không thể hiện rõ nguyên 
đơn có thông báo trước cho bị đơn ý định 
chuộc lại tài sản trong một thời gian hợp 
lý hay không. Khi giải quyết lại vụ án, 
cần làm rõ bà Th có thông báo trước cho 
bà G ý định chuộc lại tài sản trong một 
thời gian hợp lý hay không và xem xét 
giải quyết yêu cầu chuộc tài sản phù hợp 
với qui định tại Điều 462 Bộ luật Dân sự 
2005. 

[2] Tòa án cấp sơ thẩm nhận định bà 
Th có thông báo trước cho bà G việc 
chuộc lại tài sản nên chấp nhận cho bà 
Th chuộc lại tài sản; tuy nhiên, Toà án sơ 
thẩm quyết định việc chuộc theo giá thị 
trường là không đúng với giá chuộc mà 
các bên đã thỏa thuận tại văn bản ngày 
28/11/2014, không phù hợp với Điều 462 
Bộ luật Dân sự 2005, vì giá thị trường 
chỉ được áp dụng nếu các bên không 
có thỏa thuận khác. Trong trường hợp 
này, ông C, bà Th muốn thực hiện quyền 
9. Bản án dân sự phúc thẩm số 49/2018/DS-
PT ngày 09.10.2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 
Bình Định

chuộc lại tài sản với giá 5,5 tỷ đồng phải 
chứng minh đã thông báo trước cho bà G 
trong một thời gian hợp lý.

 [3] Tòa án cấp phúc thẩm tuyên chấp 
nhận yêu cầu chuộc lại tài sản và buộc bà 
G giao trả nhà, đất và Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng nhà đất cho bà Th, ông C 
khi hai người này trả khoản tiền chuộc 
lại tài sản theo giá thị trường tại thời 
điểm và địa điểm chuộc là 9.168.292.325 
đồng. Bản án tuyên như vậy là không khả 
thi; bởi lẽ, ông C, bà Th khởi kiện yêu 
cầu được chuộc lại tài sản với giá thỏa 
thuận 5,5 tỷ đồng, giờ nếu ông C và bà 
Th không thanh toán đủ số tiền và kéo 
dài mãi không thanh toán thì việc chuộc 
lại nhà đất trên thực tế không thể thi 
hành án.10 

Ba vấn đề tóm lược lại nhận định của 
Quyết định giám đốc thẩm của vụ án nêu 
trên là những điểm vướng về hình thức 
của thỏa thuận chuộc lại tài sản, về thời 
gian hợp lý để thông báo về việc chuộc 
lại tài sản, về giá tài sản. 

Các vụ việc thực tế nêu trên đều dẫn 
dắt chúng ta quay lại với câu chuyện bên 
nhận thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở 
là cá nhân đã không được thực hiện trên 
thực tế của các giao dịch mà họ đã thực 
hiện với nhau bằng hình thức chuyển 
nhượng tài sản dẫn đến những hệ lụy bất 
lợi cho các bên. Việc có các quy định cụ 
thể hơn để các bên xác lập hợp đồng thế 
chấp quyền sử dụng đất, nhà ở với bên 
nhận thế chấp là cá nhân trên thực tế sẽ 
dần triệt tiêu những giao dịch giả cách 
trong các ví dụ vừa nêu. 

10. Quyết định giám đốc thẩm số 54/2020/DS-
GĐT ngày 04/09/2020 của Tòa án nhân dân 
cấp cao tại Thành phố Đà Nẵng 
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MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN 
QUY ĐỊNH CÁ NHÂN NHẬN THẾ 
CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ 
Ở

Thứ nhất, về một số lưu ý về điều 
kiện để quyền sử dụng đất, nhà ở được 
thế chấp

Về điều kiện để quyền sử dụng đất 
được thế chấp theo quy định hiện hành 
được nêu tại khoản 1 Điều 188 Luật đất 
đai 2013, theo đó quyền sử dụng đất trở 
thành đối tượng của giao dịch thế chấp 
khi có 4 điều kiện, và trong mỗi điều 
kiện đó cần có những lưu ý để áp dụng 
pháp luật như sau: 

[1] Có giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, các giấy tờ pháp lý về quyền 
sử dụng đất 

Theo đó, người người sử dụng đất phải 
có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
tuy nhiên có 2 trường hợp ngoại lệ, đó là: 
(i) đối với trường hợp chuyển đổi quyền 
sử dụng đất nông nghiệp thì người sử 
dụng đất được thực hiện quyền thế chấp 
sau khi có quyết định giao đất, cho thuê 
đất; (ii) trường hợp nhận thừa kế quyền 
sử dụng đất thì người sử dụng đất được 
thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận 
hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.11 

Điểm a, khoản 1, Điều 188 Luật đất 
đai 2013 có dẫn chiếu tới khoản 3, Điều 
186 Luật đất đai 2013 để chỉ ra trường 
hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản 
khác gắn liền với đất đều là người nước 
ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài không thuộc đối tượng được 

11. Khoản 1, Điều 168, Luật đất đai 2013

mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất 
ở tại Việt Nam quy định của pháp luật thì 
người nhận thừa kế không được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
nhưng được chuyển nhượng hoặc được 
tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế. Như 
vậy, dù tại khoản 1, Điều 188 Luật đất 
đai 2013 có nêu các quyền của người sử 
dụng đất là: chuyển đổi, chuyển nhượng, 
cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng 
cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất, nhưng với 
trường hợp theo khoản 3, Điều 186 Luật 
đất đai thì các chủ thể người sử dụng đất 
trong trường hợp này chỉ được giới hạn 
trong 2 quyền là chuyển nhượng hoặc 
được tặng cho quyền sử dụng đất thừa 
kế. Do đó, có thể hiểu quyền sử dụng đất 
không được thế chấp, với trường hợp này 
quyền của người sử dụng đất bị hạn chế 
trong một số trường hợp.12 

 [2] Đất không có tranh chấp 
Vấn đề xác định như thế nào là đất 

không có tranh chấp rất cần thiết bởi tình 
trạng tranh chấp hay không tranh chấp 
về đất ảnh hưởng đến quyền của người 
sử dụng đất. Mặc dù người sử dụng đất 
có các điều kiện khác nhưng đất có tranh 
12. Khoản 3, Điều 186, Luật đất đai 2013
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chấp thì quyền của họ không 
được thực hiện trên thực tế. 

Luật đất đai 2013 nêu 
định nghĩa “Tranh chấp đất 
đai là tranh chấp về quyền, 
nghĩa vụ của người sử dụng 
đất giữa hai hoặc nhiều bên 
trong quan hệ đất đai.”13 Vậy 
có thể hiểu khi có các sự kiện 
tranh chấp của các bên nêu 
trên thì được xác định là đất đang có tranh 
chấp, ngược lại nếu không có sự kiện nêu 
trên thì đất được xem là không có tranh 
chấp. Nhưng hiện nay, ngoài định nghĩa 
nêu trên thì Luật đất đai 2013 không có 
quy định cụ thể trong những trường hợp, 
điều kiện, đặc điểm nhận biết cụ thể nào 
thì được xác định là đất đang có tranh 
chấp. Các quy định xác định tình trạng 
tranh chấp của đất hiện đang được nêu ở 
một số văn bản hướng dẫn mà chưa có sự 
thống nhất để áp dụng. 

Theo Điều 15 Nghị định 102/2017/
NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm 
thì trường hợp tài sản bảo đảm là quyền 
sử dụng đất, nhà ở được xem là có tra-
nh chấp và cơ quan đăng ký giao dịch 
bảo đảm từ chối đăng ký khi đã có văn 
bản thụ lý hoặc văn bản chứng minh việc 
thụ lý giải quyết tranh chấp của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh 
chấp.14 Như vậy có thể hiểu đất được xác 
định là có tranh chấp khi có văn bản thụ 
lý hoặc văn bản chứng minh việc đang 
được giải quyết tranh chấp tại UBND 
cấp có thẩm quyền hoặc Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hoặc Tòa án nhân dân cấp 
có thẩm quyền là những cơ quan có thẩm 

13. Khoản 24, Điều 3, Luật đất đai 2013
14. Điều 15, Nghị định 102/2017/NĐ-CP

quyền giải quyết đất đai.15

Trong khi đó, theo quy định của Thông 
tư số 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, 
bổ sung thêm Điều 11a tại Thông tư 
33/2017/TT-BTNMT thì một trong các 
trường hợp cơ quan Nhà nước từ chối hồ 
sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất là khi 
nhận được văn bản của cơ quan thi hành 
án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại 
yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp 
Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền 
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của 
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất là đối tượng phải thi hành án 
theo quy định của pháp luật thi hành án 
dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê 
biên tài sản thi hành án; khi nhận được 
văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp 
nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp 
đất đai, tài sản gắn liền với đất.16 

Theo Nghị định của Chính phủ thì xác 
định đất đang có tranh chấp là có văn 
bản thụ lý hoặc văn bản chứng minh việc 
đất đang được thụ lý giải quyết tranh 
chấp. Trong khi theo Thông tư của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường thì thời điểm 
cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh 
15. Điều 203, Luật đất đai 2013
16. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT
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chấp có văn bản xác nhận đã tiếp nhận 
đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất 
đai. Sẽ có những độ lệch về thời điểm đất 
được xác nhận có tranh chấp, chẳng hạn 
nếu vụ việc tranh chấp đất đai được một 
bên khởi kiện tại Tòa án, thời điểm nộp 
đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh 
chấp (và tiếp nhận đơn) là ngày nộp đơn, 
trong khi đó để xác định thời điểm thụ 
lý của Tòa án thì phải qua một quá trình 
thì đơn khởi kiện mới được thụ lý. Theo 
đó trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh 
án Tòa án phân công một Thẩm phán 
xem xét đơn khởi kiện; Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân 
công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi 
kiện để tiến hành thủ tục thụ lý; Nếu xét 
thấy vụ án thuộc thẩm quyết thì Thẩm 
phán thông báo làm thủ tục nộp tạm ứng 
án phí, trong vòng 7 ngày thì người khởi 
kiện nộp tạm ứng án phí, sau khi Tòa án 
nhận được biên lai nộp án phí thì mới thụ 
lý vụ án (trừ trường hợp người khởi kiện 
được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm 
ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ 
án khi nhận được đơn khởi kiện và tài 
liệu, chứng cứ kèm theo.) 

Như vậy, khoảng cách giữa ngày nhận 
đơn khởi kiện với ngày có thông báo thụ 
lý của một vụ việc giải quyết tranh chấp 
đất đai là rất dài, nhưng hiện nay các quy 
định khác nhau lại đều quy định đó là 
điều kiện để xác nhận tình trạng đất có 
tranh chấp hay không. Trong khoảng thời 
gian giữa hai thời điểm đó, theo Nghị 
định 107/2017/NĐ-CP thì quyền sử dụng 
đất vẫn có thể là đối tượng của giao dịch 
thế chấp, nhưng theo Thông tư 33/2017/
TT-BTNMT thì quyền sử dụng đất đã 

không còn đủ điều kiện để thế chấp. 
Do vậy, cần có quy định thống nhất để 

xác định trong trường hợp cụ thể nào thì 
đất được xem là đang có tranh chấp và 
người sử dụng đất bị mất quyền thực hiện 
các quyền của mình trong đó có việc thế 
chấp. Trong khi chưa có quy định thống 
nhất, người tham gia giao dịch thế chấp 
cần nắm để xác định thời điểm theo cách 
an toàn nhất tránh hợp đồng bị vô hiệu. 

[3] Đất không bị kê biên để đảm bảo 
thi hành án 

Theo quy định hiện hành thì vấn đề 
đất không bị kê biên thì hành án mới 
đảm bảo điều kiện để thực hiện thế chấp, 
tuy nhiên cá nhân nhận thế chấp cần lưu 
ý rằng có trường hợp dù đất chưa bị kê 
biên thi hành án nhưng giao dịch thế 
chấp có thể rơi vào trường hợp bên thế 
chấp muốn thực hiện giao dịch để trốn 
tránh nghĩa vụ với bên thứ ba khác thì 
trường hợp đó luật hiện hành quy định 
giao dịch đó cũng bị xem là vô hiệu và 
nếu nhận thế chấp nhà, đất trong trường 
hợp này sẽ chịu rủi ro rất lớn. Theo đó, 
trường hợp có giao dịch về tài sản mà 
người phải thi hành án không sử dụng 
toàn bộ khoản tiền thu được từ giao dịch 
đó để thi hành án và không còn tài sản 
khác hoặc có tài sản khác nhưng không 
đủ để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án thì 
đối với giao dịch thế chấp liên quan tài 
sản, nhưng không chuyển giao quyền sở 
hữu tài sản, quyền sử dụng đất cho người 
khác thì Chấp hành viên tiến hành kê 
biên, xử lý tài sản để thi hành án. Quyền 
và lợi ích hợp pháp của người tham gia 
giao dịch được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về dân sự và các quy định 
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của pháp luật có liên quan.17 
Như vậy, tại thời điểm nhận thế chấp, 

dù tài sản chưa bị kê biên, nhưng sau khi 
ký hợp đồng thế chấp rồi, ngay cả đăng 
ký thế chấp rồi mà giao dịch thế chấp đó 
được xem là trường hợp một người phải 
thi hành án với một bên thứ ba nào đó 
đang trốn tránh thực hiện nghĩa vụ với 
bên thứ ba không liên quan thì dù cá 
nhân nhận thế chấp ngay tình thì tài sản 
là nhà đất nhận thế chấp vẫn bị kê biên 
thi hành án. Quyền lợi của bên thế chấp 
dù ngay tình nhưng không được bảo vệ 
trong khi đó hiện giờ trước khi giao dịch, 
chưa có một hệ thống thông tin nào để 
bên nhận thế chấp hoặc nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất có thể kiểm 
tra xem bên thế chấp có đang vướng vào 
nghĩa vụ thi hành án với bên thứ ba nào 
hay không. Đây là một trong những vấn 
đề liên quan đến bên thứ ba khác mà bên 
nhận thế chấp không thể biết, là trường 
hợp dù ngay tình nhưng có thể không thể 
tránh được những rủi ro, và trường hợp 
này không được bảo vệ như quy định tại 
Điều 36 Nghị định 21/2021/NĐ-CP. 

[4] Trong thời hạn sử dụng đất  
Cần lưu ý thời hạn sử dụng đất đối với 

các loại đất được giao đất, thuê đất mà 
không phải đất sử dụng ổn định lâu dài, 
các bên trong giao dịch thế chấp không 
chỉ lưu ý việc còn thời hạn hay không mà 
còn cần lưu ý thời hạn sử dụng đất còn 
lại là bao lâu để đảm bảo xác định quyền 
lợi khi nhận thế chấp tài sản là quyền sử 
dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với đất. 

Ngoài các điều kiện quy trên, khi thực 
hiện việc thế chấp, các bên cần lưu ý mỗi 

trường hợp các loại đất khác nhau thì 
17. Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 33/2020/NĐ-
CP

phải có đủ điều kiện theo quy định tại 
các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 
của Luật đất đai 2013. 

Trong khi đó, về đối tượng thế chấp 
là nhà ở thì điều kiện để nhà ở được thế 
chấp cần lưu ý có đủ các điều kiện sau 
đây: 

[1] Có Giấy chứng nhận theo quy định 
của pháp luật, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 2 Điều 118 Luật nhà ở 2014 
(trường hợp thế chấp nhà ở hình thành 
trong tương lai).

Ngoài ra, đối với từng loại nhà ở thế 
chấp thì đều có những quy định, điều 
kiện riêng được quy định tại các Điều 
145, Điều 146, Điều 147, Điều 148, Điều 
149 của Luật Nhà ở 2014. 

[2] Không thuộc diện đang có tranh 
chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở 
hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở 
đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời 
hạn. 

Ngoài trường hợp nhà ở thuộc diện 
đang có tranh chấp về quyền sở hữu do 
cơ quan có thẩm quyền hoặc Tòa án nhân 
dân giải quyết thì còn có trường hợp khác 
là nhà ở thuộc diện có khiếu nại về quyền 
sở hữu. Như vậy, ngay cả với các trường 
hợp nhà ở đang có các khiếu nại liên 



13

quan đến quyền sở hữu thì cũng không 
đủ điều kiện để thế chấp, Luật nhà ở quy 
định như vậy nhưng không có hướng dẫn 
cụ thể để xác định cụ thể về vấn đề khiếu 
nại về quyền sở hữu trong những trường 
hợp nào sẽ khiến cho nhà ở không còn đủ 
điều kiện để thực hiện việc thế chấp hoặc 
tham gia vào các giao dịch khác. 

[3] Không bị kê biên để thi hành án 
hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết 
định hành chính đã có hiệu lực pháp luật 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Ngoài vấn đề kê biên để thi hành án 
tương tự như trường hợp của quyền sử 
dụng đất thì cần lưu ý nếu nhà ở bị kê 
biên để chấp hành quyết định hành chính 
đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có 
thẩm quyền thì nhà ở cũng không được 
tham gia giao dịch thế chấp. 

[4] Không thuộc diện đã có quyết định 
thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ 
nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.18 

Khi đã có quyết định thu hồi đất (có 
thể hiểu là đất gắn với nhà ở), đã có 
thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở thì nhà 
ở không được giao dịch thế chấp. Như 
vậy, quy định này còn điểm vướng không 
thống nhất với Luật đất đai 2013 vì nếu 
là đất không, không có nhà ở thì với Luật 
đất đai 2013 hiện hành không quy định 
trường hợp đã có thông báo hoặc quyết 
định thu hồi đất thì không còn được thế 
chấp nữa. Các vấn đề này cũng rất cần 
được thống nhất hoàn thiện để áp dụng 
trên thực tế, bởi lẽ sẽ có những cách hiểu 
không thống nhất khi các bên tiến hành 
thủ tục công chứng hoặc đăng ký thế 
chấp quyền sử dụng đất, nhà ở gắn liên 
với quyền sử dụng đất. 

18. Điều 118 Luật Nhà ở 2014

Thứ hai, về một số lưu ý về chủ thể 
tham gia giao dịch về thế chấp quyền sử 
dụng đất và nhà ở 

[1] Lưu ý trong trường hợp thế chấp 
quyền sử dụng đất, nhà ở của Hộ gia 
đình 

Luật hiện hành quy định hộ gia đình, 
cá nhân sự dụng đất thì được thế chấp 
quyền sử dụng cho cá nhân theo quy 
định của pháp luật,19 chủ sở hữu nhà ở là 
cá nhân thì được thế chấp cho cá nhân.20 
Như vậy, dù Bộ luật dân sự 2015 không 
quy định hộ gia đình là một chủ thể 
trong giao dịch dân sự, nhưng theo luật 
thì từng thành viên trong đó sẽ xác lập 
giao dịch hoặc có thành viên sẽ nhận ủy 
quyền thay mặt các thành viên xác lập 
giao dịch. Từ đó, Bộ luật dân sự 2015 có 
quy định việc xác định chủ thể của quan 
hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình 
sử dụng đất được thực hiện theo quy định 
của Luật đất đai.21 Trong khi đó, Luật Đất 
đai nêu định nghĩa hộ gia đình sử dụng 
đất là những người có quan hệ hôn nhân, 
huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định 
của pháp luật về hôn nhân và gia đình, 
đang sống chung và có quyền sử dụng 
đất chung tại thời điểm được Nhà nước 
giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền 
sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng 
đất.22

Ở khía cạnh khác, tài sản chung của 
các thành viên hộ gia đình được xác định 
theo quy định tại Điều 212 Bộ luật dân 
sự 201523 khi xác lập, định đoạt phải dựa 

19. Điểm g, khoản 1, Điều 179 Luật đất đai
2013
20. Điều 144 Luật Nhà ở 2014
21. Khoản 2, Điều 101, Bộ luật dân sự 2015
22. Khoản 29, Điều 3, Luật đất đai 2013
23. Khoản 1, Điều 102 Bộ luật dân sự 2015
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trên sự thỏa thuận của các thành viên, 
nếu không có thỏa thuận thì áp dụng 
quy định về sở hữu chung theo phần, trừ 
trường hợp sở hữu chung của vợ chồng 
theo quy định tại Điều 213 của Bộ luật 
dân sự 2015.24

Như vậy, theo quy định của Luật Đất 
đai thì không thể hiện rõ quyền sử dụng 
đất chung của hộ gia đình theo phần như 
Bộ luật dân sự 2015 quy định. Nhưng 
nếu xem quyền sử dụng đất của hộ gia 
đình là sở hữu chung hợp nhất thì vướng 
các yếu tố như công sức đóng góp, thời 
điểm tạo lập tài sản, việc đầu tư vào tài 
sản, công sức quản lý của các thành viên 
không giống nhau nên sẽ khó có thể xác 
định quyền lợi như nhau. 

Từ cách xác định tính chất sở hữu 
chung còn vướng, thực tế còn vướng hơn 
khi thực hiện các quyền của hộ gia đình 
đối với quyền sử dụng đất. Qua nhiều 
thời kỳ thực hiện pháp luật về đất đai, hầu 
như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cấp cho hộ gia đình nhưng chỉ ghi tên 
một người, thường là chủ hộ gia đình, 
còn các thành viên khác không ghi tên 
trên giấy chứng nhận. Đến khi Thông tư 
số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 
(hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP 
ngày 06/01/2017) có quy định ngoài ghi 
tên người đại diện hộ gia đình còn ghi 
lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy 
tờ nhân thân của những thành viên còn 
lại trong hộ gia đình có chung quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất,25  giải pháp này tưởng là đã có 
cơ sở làm rõ quyền sử dụng đất của các 

24. Điều 212 Bộ luật dân sự 2015
25. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày
29/9/2017

thành viên hộ gia đình nhưng dường như 
gặp phải phản ứng chưa đồng thuận khi 
triển khai thực hiện26, nên quy định ghi 
tên các thành viên vào giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất đã ngưng lại theo 
Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 
04/12/2017. Đến nay, đã hơn 3 năm kể 
từ khi ngưng hiệu lực của Thông tư số 
33/2017/TT-BTNMT, văn bản mới vẫn 
chưa được ban hành, vấn đề xác định 
quyền sử dụng đất của các thành viên 
hộ gia đình vẫn rất khó khăn vì vẫn theo 
hình thức cũ theo Thông tư số 23/2014/
TT-BTNMT. Khi thực hiện thế chấp, nếu 
người đại diện hộ gia đình không cung 
cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin về các thành 
viên thì sẽ dẫn đến hệ quả là giao dịch 
thế chấp có thể bị vô hiệu do không được 
xác lập bởi đầy đủ thành viên hộ gia đình 
theo quy định của pháp luật. 

Những vướng mắc này từ thực tiễn 
đã ảnh hưởng đến hoạt động giải quyết  
tranh chấp tại các tòa án, nên Tòa án nhân 
dân tối cao đã có hướng dẫn tại Công văn 
số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 7.4.2017 
26. Anh Cao, Ngưng hiệu lực quy định ghi tên
cả gia đình vào sổ đỏ, https://moha.gov.vn/he-
thong-van-ban/gioi-thieu-van-ban-moi/ngung-
hieu-luc-quy-dinh-ghi-ten-ca-gia-dinh-37563.
html, truy cập ngày 5.6.2021
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như sau: 
(i) Thời điểm để xác định hộ gia đình 

có bao nhiêu thành viên có quyền sử dụng 
đất là thời điểm được Nhà nước giao đất, 
cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng 
đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. 

(ii) Việc xác định ai là thành viên hộ 
gia đình phải căn cứ vào hồ sơ cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường 
hợp cần thiết, Tòa án có thể yêu cầu Ủy 
ban nhân dân có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất xác định 
thành viên hộ gia đình tại thời điểm cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để 
làm căn cứ giải quyết vụ án và đưa họ 
tham gia tố tụng với tư cách là người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

(iii) Khi giải quyết vụ án dân sự, ngoài 
những người là thành viên hộ gia đình 
có quyền sử dụng đất, Tòa án phải đưa 
người đang trực tiếp quản lý, sử dụng 
đất của hộ gia đình, người có công sức 
đóng góp làm tăng giá trị quyền sử dụng 
đất hoặc tài sản trên đất tham gia tố tụng 
với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan.27

Hướng dẫn nêu trên được ban hành 
với hình thức công văn giải đáp nghiệp 
vụ cho cán bộ tòa án trong vấn đề nhận 
thức về nghiệp vụ xét xử chứ không phải 
là văn bản quy phạm pháp luật để áp 
dụng chung cho các giao dịch về quyền 
sử dụng đất. Hơn nữa, việc xác định ai là 
thành viên hộ gia đình căn cứ vào hồ sơ 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
chỉ phù hợp cho cơ quan tiến hành tố 
tụng khi thực hiện hoạt động xét xử mới 
27. Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 7.4.2017
Giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ, http://fdvn.vn/tong-
hop-15-van-ban-huong-dan-nghiep-vu-cua-toa-an-nhan-
dan-toi-cao-cac-huong-dan-chung-tu-nam-1999-den-
thang-9-nam-2020/, truy cập ngày 5.6.2021

có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm 
quyền cung cấp hồ sơ, còn người nhận 
thế chấp là cá nhân không thể khi nào và 
trong điều kiện nào cũng có thể yêu cầu 
bên thế chấp mang hồ sơ cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất kèm theo mới 
xác lập hợp đồng. Ngay cả các tổ chức 
hành nghề công chứng hiện nay cũng 
không có quy định họ được yêu cầu bên 
thế chấp cung cấp hồ sơ cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất mới thực hiện 
công chứng. Luật chưa làm rõ nên những 
rủi ro này các bên giao dịch thế chấp phải 
tự xoay xở để lưu ý khi thực hiện, và điều 
rất đáng lo là có khi dù đã cố gắng nhưng 
giao dịch với đối tượng là quyền sử dụng 
đất của hộ gia đình giống như đang đánh 
cược với rủi may.  

[2] Lưu ý về quy định bên nhận thế 
chấp quyền sử dụng đất là cá nhân 
theo quy định tại Nghị định số 21/2021/
NĐ-CP

Hiện nay, Nghị định 21/2021/NĐ-CP 
hướng dẫn việc nhận thế chấp của cá 
nhân đối với quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân 
sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện 
sau đây: 

(i) Bên nhận thế chấp là cá nhân là 
công dân Việt Nam có năng lực hành vi 
dân sự đầy đủ. 

(ii) Việc nhận thế chấp để bảo đảm 
thực hiện nghĩa vụ không vi phạm điều 
cấm của Bộ luật Dân sự, luật khác liên 
quan, không trái đạo đức xã hội trong 
quan hệ hợp đồng về dự án đầu tư, xây 
dựng, thuê, thuê khoán, dịch vụ, giao 
dịch khác. 

(iii) Trường hợp nghĩa vụ được bảo 
đảm bao gồm trả tiền lãi thì lãi suất 
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phát sinh do chậm trả tiền, lãi trên nợ 
gốc trong hạn, lãi trên nợ gốc quá hạn, 
lãi trên nợ lãi chưa trả hoặc lãi, lãi suất 
khác áp dụng không được vượt quá giới 
hạn thỏa thuận về lãi, lãi suất quy định 
tại khoản 2 Điều 357, khoản 5 Điều 466 
và Điều 468 của Bộ luật Dân sự. Trường 
hợp có thỏa thuận về việc xử lý đối với 
hành vi không trả nợ đúng hạn của bên 
có nghĩa vụ và không có quy định khác 
của pháp luật thì chỉ xử lý một lần đối 
với mỗi hành vi không trả nợ đúng hạn. 

(iv) Điều kiện có hiệu lực khác của 
giao dịch dân sự theo quy định của Bộ 
luật Dân sự, luật khác liên quan.28

 Trong 4 điều kiện được quy định 
ở trên thì có 3 điều kiện thực sự không 
làm rõ được điều gì khác so với quy định 
đã có trước nay, cụ thể: vấn đề về năng 
lực dân sự của cá nhân (i), điều kiện giao 
dịch phải không vi phạm điều cấm, không 
trái đạo đức xã hội (ii) hay điều kiện có 
hiệu lực theo quy định của Bộ luật dân sự 
và các quy định liên quan (iv) đều là các 
quy định chung với các giao dịch, không 
có đặc trưng riêng gì cho vấn đề nhận 
thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở của 
cá nhân. Riêng với điều kiện về nghĩa vụ 
được bảo đảm gồm phần tiền lãi (iii) thì 
quy định có hướng dẫn thực hiện theo 
các quy định về lãi suất của Bộ luật dân 
sự nhưng lại không làm rõ vấn đề là nếu 
hợp đồng thế chấp với bên nhận thế chấp 
là cá nhân mà có vi phạm quy định về lãi 
suất thì hậu quả của giao dịch sẽ như thế 
nào, phần vượt quá sẽ không có hiệu lực 
hay hợp đồng thế chấp sẽ bị vô hiệu toàn 
bộ. 

Ngoài quy định tại Điều 35 nêu 

28  Điều 35, Nghị định số 21/2021/NĐ-CP

trên, cần nắm rõ các vấn đề về thế chấp 
quyền sử dụng đất, nhà ở được quy định 
tại các Điều 10 (quy định về tài sản bảo 
đảm là quyền sử dụng đất, nhà ở , Tiểu 
mục 3, Mục 1, Chương III (quy định về 
thế chấp), Chương IV (quy định về xử 
lý tài sản bảo đảm) và các quy định liên 
quan khác để thực hiện việc thế chấp 
quyền sử dụng đất, nhà ở đúng quy định 
pháp luật và đảm bảo quyền lợi các bên. 

 Thứ ba, lưu ý hình thức hợp 
đồng thế chấp và các thủ tục liên quan 
đến việc thực hiện hợp đồng thế chấp 
quyền sử dụng đất, nhà ở với bên nhận 
thế chấp là cá nhân

 Về hình thức hợp đồng thế chấp 
quyền sử dụng đất, nhà ở cho cá nhân 
cần lưu ý một số vấn đề như sau:

(i) Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 
đất, nhà ở này buộc phải lập bằng văn 
bản và phải được công chứng hoặc chứng 
thực.29

(ii) Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 
đất (nhà ở trong trường hợp nhà ở gằn 
liền với đất) phải đăng ký tại cơ quan 
đăng ký đất đai.30 

(iii) Với quyền sử dụng đất thì hợp 
đồng thế chấp có hiệu lực kể từ thời điểm 

29. Điều 167 Luật đất đai 2013, Điều 122 Luật
Nhà ở 2014. 
30. Khoản 3 Điều 188 Luật đất đai 2013, Nghị
định 102/2007/NĐ-CP.
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thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Với 
hợp đồng thế chấp nhà ở, thì thời điểm 
có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm 
công chứng, chứng thực hợp đồng.31

  Hiện nay, việc thực hiện hình thức 
thế chấp quyền sử dụng đất đang được 
quy định chung trong các văn bản, trước 
nay nhiều tổ chức hành nghề công chứng 
không thực hiện công chứng giao dịch 
thế chấp cho bên nhận thế chấp là cá 
nhân, theo đó hoạt động đăng ký giao 
dịch bảo đảm cũng theo đó không thực 
hiện, do vậy thói quen này cần được thay 
đổi để việc thực hiện hợp đồng thế chấp 
với cá nhân cũng giống như trường hợp 
bên nhận thế chấp quen thuộc là các tổ 
chức tín dụng. 

Về một số thủ tục liên quan như việc 
bàn giao, giữ giấy tờ về quyền sử dụng 
đất đang thế chấp, tại Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP, có hướng dẫn cần có 
sự phối hợp giữa ba bên là Văn phòng 
đăng ký đất đai, người sử dụng đất và 
tổ chức tín dụng (bên nhận thế chấp).32 
Nhưng quy định đó không xem cá nhân 
là chủ thể tương tự như tổ chức tín dụng, 
do đó chỉ nêu tổ chức tín dụng là bên 
nhận thế chấp mà không có chủ thể nhận 

31  Khoản 3 Điều 188 Luật đất đai 2013 và 
khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014.
32  Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 18/12/2020 có bổ sung thêm 
Điều 75a của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014.

thế chấp là cá nhân. Trên thực tế nếu cá 
nhân nhận thế chấp thì việc phối hợp 
thực hiện các vấn đề liên quan đến đăng 
ký thế chấp, giao nhận giấy tờ về tài sản 
thế chấp như thế nào là điều cần được 
các văn bản hướng dẫn chi tiết làm rõ để 
có cơ sở thực hiện. 

Từ quy định của pháp luật đến việc áp 
dụng quy định đó trong thực tiễn trong 
trường hợp cá nhân nhận thế chấp quyền 
sử dụng đất, nhà ở đã phải đi một chặng 
đường dài. Những ngày tới, việc thực thi 
quy định này, từ việc công chứng ở các 
tổ chức hành nghề công chứng, thực hiện 
đăng ký giao dịch bảo đảm, việc cất giữ 
giấy tờ nhà, đất nhận thế chấp, việc xử lý 
tài sản khi bên nhận thế chấp là cá nhân 
… sẽ còn nhiều điểm vướng nữa mà do
trước nay vấn đề này hầu như chưa thực 
thi trên thực tế nên chắc chắn sẽ còn 
những điểm khúc mắc cần gỡ dần bằng 
việc hoàn thiện các quy phạm pháp luật 
một cách thống nhất. 

Chúng tôi nêu một số vấn đề pháp lý 
liên quan nêu trên đồng thời chờ đợi việc 
hoàn thiện các quy định của pháp luật 
sắp tới của các cơ quan có thẩm quyền 
sẽ góp phần làm cho cá nhân được nhận 
thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở một 
cách thuận lợi, góp phần đảm bảo cho 
các giao dịch thế chấp này được thực 
hiện minh bạch, không phải né tránh và 
giả mạo qua các hình thức khác./.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bản án số: 183/2020/DS-PT Ngày 08-12-2020 V/v tranh chấp hợp đồng chuyển

nhượng quyền sử dụng đất, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, http://congbobanan.toaan.
gov.vn/, truy cập ngày 2.6.2021.

2. Bản án số: 07/2020/DS-PT Ngày 04 -5 -2020 V/v tranh chấp hợp đồng chuyển
nhượng quyền sửdụng đất, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, http://congbobanan.toaan.gov.



18

vn/2ta489930t1cvn/chi-tiet-ban-an, xem ngày 4.6.2021.
3. Bản án dân sự phúc thẩm số 49/2018/DS-PT ngày 09.10.2018 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Định. 
4. Anh Cao, Ngưng hiệu lực quy định ghi tên cả gia đình vào sổ đỏ, https://moha.gov.

vn/he-thong-van-ban/gioi-thieu-van-ban-moi/ngung-hieu-luc-quy-dinh-ghi-ten-ca-gia-
dinh-37563.html, truy cập ngày 5.6.2021

5. Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 7.4.2017 Giải đáp một số vấn đề nghiệp 
vụ, http://fdvn.vn/tong-hop-15-van-ban-huong-dan-nghiep-vu-cua-toa-an-nhan-dan-toi-
cao-cac-huong-dan-chung-tu-nam-1999-den-thang-9-nam-2020/, truy cập ngày 5.6.2021

6. Sỹ Hồng Nam, Hợp đồng mua bán tài sản có điều kiện chuộc lại và việc giải quyết 
tranh chấp tại tòa án, Trang thông tin điện tử Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, truy cập 
ngày 4.6.2021. 

7. Quyết định giám đốc thẩm số 54/2020/DS-GĐT ngày 04/09/2020 của Tòa án nhân 
dân cấp cao tại Thành phố Đà Nẵng. 

Tình huống pháp lý: Khi nào được 
quyền ưu tiên mua cổ phần do Công ty cổ 
phần phát hành?

Công ty vận hành và quản lý chung cư có 
gửi thư chào bán cổ phần cho những người 
dân trong khu chung cư mà tôi ở. Tuy nhiên, 
điều kiện để ký kết Hợp đồng mua bán cổ 
phần là tôi phải chấp nhận thư chào bán cổ 
phần mà Công ty đưa ra. Mọi người cho tôi 
hỏi việc Công ty yêu cầu tôi phải chấp nhận 
Thư chào bán cổ phần thì mới ký kết hợp 
đồng có đúng không? Tôi có quyền ưu tiên 
mua cổ phần của Công ty không? Xin chân 
thành cảm ơn!

Trả lời:
1. Về giá trị pháp lý của thư chào bán 

cổ phần của Công ty vận hành và quản lý 
chung cư

Thư chào bán cổ phần của Công ty vận 
hành và quản lý chung cư là một dạng của 
đề nghị giao kết hợp đồng, thể hiện rõ ý 
định của Công ty sẽ bán cổ phần cho những 
người nhận được đề nghị giao kết với nội 
dung trong thư chào bán. Nếu người nhận 

được đề nghị đồng ý Thư chào bán, Công 
ty phải ký kết Hợp đồng với họ mà không 
được từ chối.

Đối với người nhận được đề nghị, Điều 
393 Bộ luật Dân sự 2015 về chấp nhận đề 
nghị giao kết hợp đồng

“1. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 
là sự trả lời của bên được đề nghị về việc 
chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị.

2. Sự im lặng của bên được đề nghị 
không được coi là chấp nhận đề nghị giao 
kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận 
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hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa 
các bên.”

Nếu bạn đồng ý mua cổ phần theo Thư 
chào bán thì có thể trả lời cho Công ty, sự trả 
lời có thể thể hiện bằng hình thức văn bản, 
email, trao đổi trực tiếp, điện thoại… hay 
bằng hình thức nào khác có thể chứng minh 
là bạn đã đồng ý mua. Nếu không đồng ý, 
bạn không cần trả lời Thư chào bán này.

Việc mua bán cổ phần Công ty là sự 
thỏa thuận dân sự tự nguyện giữa các bên. 
Trường hợp bạn có nhu cầu mua cổ phần tại 
Công ty nhưng không đồng ý với nội dung 
của Thư chào bán cổ phần, bạn có thể liên 
hệ với Công ty để thỏa thuận, trao đổi lại.

2. Quy định pháp luật về quyền ưu tiên 
mua cổ phần khi Công ty chào bán cổ 
phần

Hiện nay, theo Luật Doanh nghiệp 2020 
có quy định các 3 hình thức chào bán cổ 
phần của Công ty cổ phần tại khoản 2  Điều 
123, cụ thể:

“a) Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện 
hữu;

b) Chào bán cổ phần riêng lẻ;
c) Chào bán cổ phần ra công chúng.”
Trong đó, khi chào bán cổ phần, quyền 

ưu tiên mua cổ phần thuộc về cổ đông Công 
ty, tức là những cá nhân, tổ chức đã sở hữu 
ít nhất một cổ phần trong Công ty vận hành 
và quản lý chung cư. Quyền ưu tiên mua cổ 
phần của cổ đông trong Công ty xác định 
dựa trên tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của 
Cổ đông tại thời điểm chào bán cổ phần đối 
với hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông 
hiện hữu (quy định tại Điều 124 Luật Doanh 
nghiệp 2020) và chào bán cổ phần riêng lẻ 
(quy định tại Điều 124 Luật Doanh nghiệp 
2020).

Khi cổ đông hoặc những người nhận 
quyền ưu tiên mua từ cổ đông không mua 
hết thì số cổ phần chào bán còn lại sẽ bán 
cho những người khác. Trường hợp công 
ty chào bán cổ phần ra công chúng thì phải 
thực hiện theo Luật chứng khoán, thực hiện 
trên sàn chứng khoán.

Như vậy, nếu bạn đã là cổ đông của 
Công ty vận hành và quản lý chung cư thì 
sẽ được ưu tiên mua cổ phần của Công ty. 
Trường hợp bạn chưa phải là cổ đông Công 
ty, bạn có thể thỏa thuận với một/một số cổ 
đông của Công ty để cổ đông này nhượng 
lại quyền ưu tiên mua cổ phần Công ty cho 
bạn. Khi đó bạn sẽ được quyền ưu tiên mua 
cổ phần.

Theo Hoàng Trần Ngọc Anh - Công ty 
Luật FDVN

Tình huống pháp lý: Quy định pháp 
luật về điều kiện phòng y tế của doanh 
nghiệp

Doanh nghiệp của tôi đang trong quá 
trình xây dựng và chuẩn bị đi vào hoạt động, 
số nhân viên dự định là khoảng 1000 người. 
Gần tôi phát hiện trong thiết kế xây dựng 
không có phòng y tế, vậy pháp luật có quy 
định doanh nghiệp bắt buộc phải có phòng y 
tế không? Nếu có thì doanh nghiệp tôi phải 
làm gì để đáp ứng điều kiện về phòng y tế? 
Mong nhận được tư vấn từ Công ty Luật 
FDVN, tôi xin cảm ơn!

Trả lời
Cảm ơn Qúy Công ty đã tin tưởng và sử 

dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi, đối với 
yêu cầu tư vấn của Qúy Công ty, FDVN xin 
trao đổi như sau:

[1]. Yêu cầu về cơ sở, vật chất của 
phòng y tế

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 
19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ 
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sinh lao động và sức khỏe người lao động 
(sau đây gọi là Thông tư 19/2016/TT-BYT) 
có quy định: Trường hợp trên 300 người 
cùng lao động tập trung trên một mặt bằng 
phải bố trí khu vực cấp cứu, sơ cứu. Do Qúy 
Công ty dự tính có khoảng 1000 lao động, 
do vậy cần phải có khu vực sơ cứu, cấp cứu. 

Khu vực sơ cứu, cấp cứu phải đáp ứng 
các yêu cầu tối thiểu như sau:

a) Phải đủ rộng để đặt cáng cứu thương 
và có chỗ cho người bị tai nạn lao động nằm 
và được thông khí, chiếu sáng và có biển 
hiệu (chữ thập);

b) Bố trí gần nhà vệ sinh, dễ tiếp cận với 
khu vực lao động, sản xuất và dễ dàng trong 
công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc vận chuyển 
người lao động khi bị tai nạn lao động;

c) Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ 
cứu, cấp cứu thực hiện theo quy định tại Phụ 
lục 5 bao gồm: 

- Túi sơ cấp cứu tại nơi làm việc (Từ 51 - 
150 người lao động có ít nhất 01 túi sơ cứu 

loại C)
- Bồn rửa tay có đủ nước sạch
- Giấy lau tay
- Tạp dề ni lông
- Tủ lưu giữ hồ sơ
- Đèn pin
- Vải, toan sạch
- Cặp nhiệt độ
- Giường, gối, chăn
- Cáng cứng
- Xà phòng rửa tay
- Dụng cụ chứa chất thải nguy hại và 

không nguy hại
- Bô hoặc chậu chứa chất thải của bệnh 

nhân
- Ghế đợi
- Tủ đựng vật tư tiêu hao và các dụng cụ, 

phương tiện sơ cứu, cấp cứu.
Về túi sơ cấp cứu tại nơi làm việc (Từ 

51 - 150 người lao động có ít nhất 01 túi sơ 
cứu loại 

C). Kèm theo 01 túi sơ cứu loại C phải 
trang bị các vật dụng sau:

STT Yêu cầu trang bị tối thiểu Số lượng

Băng dính (cuộn) 04
Băng kích thước 5 x 200 cm (cuộn) 06
Băng kích thước 10 x 200 cm (cuộn) 06
Băng kích thước 15 x 200 cm (cuộn) 04
Băng tam giác (cái) 06
Băng chun 06
Gạc thấm nước (10 miếng/gói) 04
Bông hút nước (gói) 10
Garo cao su cỡ 6 x 100 cm (cái) 04
Garo cao su cỡ 4 x 100 cm (cái) 04
Kéo cắt băng 01
Panh không mấu thẳng kích thước 16 - 18 cm 02
Panh không mấu cong kích thước 16- 18 cm 02
Găng tay khám bệnh (đôi) 20
Mặt nạ phòng độc thích hợp 02
Nước muối sinh lý NaCl 9 ‰ (lọ 500ml) 06
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Dung dịch sát trùng (lọ):
- Cồn 70° 02
- Dung dịch Betadine 02
Kim băng an toàn (các cỡ) 30
Tấm lót nilon không thấm nước 06
Phác đồ sơ cứu 01
Kính bảo vệ mắt 06
Phiếu ghi danh mục trang thiết bị có trong túi 01
Nẹp cổ (cái) 02
Nẹp cánh tay (bộ) 01
Nẹp cẳng tay (bộ) 01
Nẹp đùi (bộ) 02
Nẹp cẳng chân (bộ) 02

[2]. Yêu cầu về nhân lực của phòng y tế
“2. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

có công việc thuộc Danh mục công việc có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 
động, người sử dụng lao động sắp xếp và bố 
trí số lượng người lao động làm công tác sơ 
cứu, cấp cứu như sau:

a) Dưới 100 người lao động phải bố trí 
ít nhất 01 người lao động làm công tác sơ 
cứu, cấp cứu;

b) Cứ mỗi 100 người lao động tăng thêm 
phải bố trí thêm ít nhất 01 người lao động 
làm công tác sơ cứu, cấp cứu.

3. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh 
khác, người sử dụng lao động sắp xếp và bố 
trí số lượng người lao động làm công tác sơ 
cứu, cấp cứu như sau:

a) Dưới 200 người lao động phải bố trí 

ít nhất 01 người lao động làm công tác sơ 
cứu, cấp cứu;

b) Cứ mỗi 150 người lao động tăng thêm 
phải bố trí thêm ít nhất 01 người lao động 
làm công tác sơ cứu, cấp cứu.”

Theo quy định trên, tùy thuộc vào ngành 
nghề sản xuất, kinh doanh mà Qúy Công ty 
phải bố trí số lượng người làm công tác sơ 
cứu, cấp cứu phù hợp.

Theo Hà Hiền - Công ty Luật FDVN

Tình huống pháp lý : Làm thế nào để hủy 
bỏ hợp đồng thuê nhà đã công chứng?

 Tôi có ký kết với Công ty A Hợp đồng thuê 
nhà, cho Công ty A thuê tầng dưới của nhà tôi 
làm mặt bằng văn phòng làm việc. Hợp đồng 
thuê nhà đã được công chứng, thời hạn thuê đến 
hết năm 2022. Tuy nhiên khoảng 03 tháng nay, 
Công ty A không trả tiền thuê, cũng đã mang 
hết thiết bị, bàn ghế đi nơi khác. Tôi có liên hệ 
Công ty A chấm dứt hợp đồng nhưng Công ty A 
không hợp tác. Hiện nay tôi định cho bên khác 
thuê nhưng khi ra công chứng thì được biết là 
hợp đồng thuê nhà giữa tôi và Công ty A vẫn 
còn hiệu lực, tôi không thể công chứng được 
hợp đồng này. Luật sư cho tôi hỏi, với tình trạng 
hiện nay tôi phải làm gì? Tôi xin cảm ơn!
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Trả lời:
Vì hợp đồng thuê nhà giữa Qúy Khách và 

Công ty A được công chứng, do vậy nếu muốn 
hủy bỏ Hợp đồng này cần thực hiện theo Điều 
51 Luật Công chứng 2014, theo đó:

“1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy 
bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ 
được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết 
bằng văn bản của tất cả những người đã tham 
gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ
hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được 
thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã 
thực hiện việc công chứng đó và do công chứng 
viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề 
công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm 
dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng 
hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức 
hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công 
chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ 
hợp đồng, giao dịch.”

Như vậy để hủy bỏ hợp đồng tại văn phòng 

công chứng/phòng công chứng thì cần phải có 
thỏa thuận với Công ty A. Trong trường hợp 
này, Công ty A không hợp tác để chấm dứt hợp 
đồng, do vậy không thể tiến hành thủ tục công 
chứng hủy bỏ hợp đồng trước đó. 

Khi đó, Qúy Khách có thể xem xét các điều 
khoản trong hợp đồng về chấm dứt hợp đồng, 
quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của bên 
cho thuê để xác định Công ty A có hành vi là 
căn cứ để bên cho thuê chấm dứt hợp đồng hay 
không? Nếu hợp đồng không có quy định, Qúy 
Khách có thể vận dụng quy định tại khoản 1 
Điều 30 Luật Kinh doanh bất động sản 2014:

“Điều 30. Đơn phương chấm dứt thực hiện 
hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng

1. Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm
dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây 
dựng khi bên thuê có một trong các hành vi sau 
đây:

a) Thanh toán tiền thuê nhà, công trình xây
dựng chậm 03 tháng trở lên so với thời điểm 
thanh toán tiền đã ghi trong hợp đồng mà không 
được sự chấp thuận của bên cho thuê;

b) Sử dụng nhà, công trình xây dựng không
đúng mục đích thuê;

c) Cố ý gây hư hỏng nghiêm trọng nhà, công
trình xây dựng thuê;

d) Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, đổi hoặc cho
thuê lại nhà, công trình xây dựng đang thuê mà 
không có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc không 
được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.”

Trường hợp có cơ sở để chấm dứt hợp đồng, 
Quý Khách thực hiện thủ tục khởi kiện tại Tòa 
án có thẩm quyền để yêu cầu chấm dứt hợp 
đồng với Công ty A.

Luật sư Trần Hậu - Công ty Luật FDVN

*Nguồn ảnh minh họa: internet
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