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      10 vấn đề pháp lý cần lưu ý khi sinh 
viên, người lao động thuê nhà trọ

Thuê trọ là vấn đề được nhiều người quan 
tâm, đặc biệt là Sinh viên và Người lao động vì 
công việc, học hành mà sống xa nhà, mong muốn 
tìm được một nơi ở thích hợp, an ninh, sạch sẽ 
đồng thời phải thuận tiện cho việc đến trường, làm 
việc là một điều cần thiết.

Sinh viên, người lao động thường có xu 
hướng lựa chọn những khu nhà trọ giá rẻ, mà 
không quan tâm đến các vấn đề pháp lý khi thuê 
trọ như điều kiện nhà ở cho thuê, điều kiện các bên 
tham gia thuê nhà, hợp đồng thuê nhà…, nên khi 
xảy ra tranh chấp thường yếu thế hơn. 

Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao 
động theo diện kết hôn?

Công ty chúng tôi có một trường hợp người lao động nước ngoài đã được miễn giấy phép lao động 
theo diện kết hôn với người Việt Nam. Khi tuyển dụng, anh này đã trình giấy miễn giấy phép lao động 
không có thời hạn, nên chúng tôi đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động 
nước ngoài này.

Như vậy, Công ty chúng tôi có đang thực hiện đúng quy định pháp luật hay không?

3.

Có được nghỉ thai sản nhiều lần liên tiếp không?
Tôi làm việc tại Công ty A được 5 năm, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Năm 2018, tôi kết hôn và có 

kế hoạch sinh con để cân bằng công việc. Tuy nhiên, đời không như dự tính, mọi kế hoạch đều bể cả khi 
tôi đã có 2 đứa con sinh liên tục năm 2020, 2021. Sau đó vì lỡ trận nên năm 2022 lại có thai thêm một em 
bé nữa. Luật sư cho tôi hỏi tôi được hưởng chế độ thai sản tối đa bao nhiêu lần, và liên tiếp 3 năm liền như 
thế này có được không?

Thủ tục tiến hành đơn phương ly hôn như thế nào?
Chào luật sư FDVN, em muốn tư vấn về vấn đề đơn phương ly hôn ạ. Chuyện là như thế này, em và 

cô ấy quen nhau thời gian kéo dài tầm 1 năm. Sau khi bọn em hết tình cảm với nhau nên quyết định chia 
tay một khoảng thời gian rồi thì mới biết là có con chung, bọn em vẫn lo cho bé ra đời và có làm Giấy đăng 
ký kết hôn vào đầu năm 2018 để khi bé sinh ra có thể được mang họ. cha. Từ đó đến bây giờ bọn em không 
sống chung, cô ấy sống cùng con ở nhà riêng, em vẫn lo tròn trách nhiệm và chu cấp hằng tháng cho bé. Vì 
em và cô ấy ở xa nên chỉ có thể liên lạc qua điện thoại nhưng mỗi lần nói chuyện gì ra thì em và cô ấy luôn 
xảy ra mâu thuẫn quan điểm, cứ như thế diễn ra từ năm 2018 đến tận bây giờ, nên em quyết định ly hôn đơn 
phương. Luật sư cho em hỏi trường hợp của em như thế có được Tòa án chấp nhận giải quyết đơn phương 
ly hôn không? Nếu được Tòa án giải quyết thì quy trình và thời gian như thế nào ạ.

42 Trường hợp miễn lệ phí trước bạ
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10 VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN LƯU Ý KHI SINH 
VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ TRỌ

sở hữu nhà ở.
- 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;

- 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;

- 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.

Trường hợp nhà ở không đáp ứng các 
điều kiện nêu trên sẽ không đảm bảo điều 
kiện có hiệu lực của giao dịch, giao dịch cho 
thuê nhà ở có thể bị Tòa án tuyên bố vô hiệu 
khi vi phạm điều cấm của luật. 

2. Điều kiện của các bên tham gia 
giao dịch về thuê nhà ở.

Giao dịch thuê nhà ở là một giao dịch 
thuê tài sản, theo Điều 472 Bộ luật Dân sự 
2015, Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận 
giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài 
sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời 
hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Như vậy, có thể hiểu Hợp đồng thuê 
nhà ở là sự thỏa thuận giữa 02 bên là bên 
cho thuê và bên thuê nhà ở, Bên cho thuê 
giao nhà ở cho bên thuê để ở trong một thời 
hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Khác với 
giao dịch cho thuê tài sản khác, giao dịch 
cho thuê nhà ở quy định về điều kiện của 
các bên tham gia giao dịch. 

Theo Điều 119 Luật Nhà ở 2014 thì:
Bên cho thuê phải là: 
- Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được 

CVPL NGUYỄN HUYỀN TRANG

CÔNG TY LUẬT FDVN 

Thuê trọ là vấn đề được nhiều người 
quan tâm, đặc biệt là Sinh viên và Người 
lao động vì công việc, học hành mà sống xa 
nhà, mong muốn tìm được một nơi ở thích 
hợp, an ninh, sạch sẽ đồng thời phải thuận 
tiện cho việc đến trường, làm việc là một 
điều cần thiết.

Sinh viên, người lao động thường có 
xu hướng lựa chọn những khu nhà trọ giá 
rẻ, mà không quan tâm đến các vấn đề pháp 
lý khi thuê trọ như điều kiện nhà ở cho thuê, 
điều kiện các bên tham gia thuê nhà, hợp 
đồng thuê nhà…, nên khi xảy ra tranh chấp 
thường yếu thế hơn. Nay, FDVN tổng hợp 
10 vấn đề pháp lý cần lưu ý khi Sinh viên, 
Người lao động thuê nhà ở. Cụ thể như sau:

1. Điều kiện để nhà ở được cho thuê 
Thực tế thường thấy việc thuê trọ diễn 

ra rất đơn giản; chủ nhà ở, người đang quản 
lý nhà ở… thừa phòng ở là đăng thông báo 
cho thuê phòng trọ. Sinh viên, Người lao 
động nhận thấy thông báo còn phòng trọ, 
cho thuê phòng trọ… là vào đăng ký thuê, 
mà không biết rằng nhà cho thuê phải đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện nhất định. 

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất 
đai 2013, Điều 118 Luật Nhà ở 2014, nhà ở 
cho thuê phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện 
sau đây:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký quyền 
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chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện 
giao dịch về nhà ở.

- Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ 
năng lực hành vi dân sự thực hiện giao dich 
thuê nhà ở (từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị 
mất năng lực hành vi dân sự, không bị hạn 
chế năng lực hành vi dân sự, không có khó 
khăn trong nhận thức) ; nếu là tổ chức thì 
phải có tư cách pháp nhân

Bên thuê phải đáp ứng các điều kiện 
sau đây:

- Nếu là cá nhân trong nước thì phải 
có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thực 
hiện giao dich thuê nhà ở (từ đủ 18 tuổi trở 
lên, không bị mất năng lực hành vi dân sự, 
không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, 
không có khó khăn trong nhận thức và làm 
chủ hành vi dân sự) và không bắt buộc phải 
có đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được 
giao dịch;

- Nếu là cá nhân nước ngoài, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có 
đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao 
dịch về nhà ở, phải thuộc đối tượng được 
sở hữu nhà ở tại Việt Nam và không bắt 
buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc đăng ký 
thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.

Vì vậy khi Sinh viên, Người lao động 
thuê nhà cần xác định tư cách của Bên cho 
thuê trong hợp đồng là ai, phải là kiểm tra 
Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu xem 
họ có phải là chủ sở hữu nhà ở hay không? 

nếu không phải thì phải kiểm tra họ có được 
chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện 
giao dịch cho thuê nhà ở hay không, Giấy 
ủy quyền có đúng quy định pháp luật hay 
không. Ngoài ra Sinh viên và người lao 
động cần kiểm tra xem năng lực hành vi 
dân sự của họ thông qua xóm trưởng hoặc 
UBND xã nơi có nhà cho thuê để đảm bảo 
giao dịch thuê nhà ở không bị vô hiệu do 
không đáp ứng điều kiện chủ thể của giao 
dịch theo Điều 122 Bộ luật Dân sự 2015.

3. Hợp đồng thuê nhà ở bắt buộc 
phải lập thành văn bản nhưng không bắt 
buộc phải công chứng, chứng thực

Theo Bộ luật dân sự 2015, hình thức 
của giao dịch dân sự có thể bằng văn bản, 
lời nói hoặc hành vi cụ thể. Nhưng bởi tính 
chất và vai trong của nhà ở trong cuộc sống 
nên Điều 121 Luật Nhà ở quy định Giao 
dịch thuê nhà ở bắt buộc phải lập thành văn 
bản. Hợp đồng thuê nhà ở phải có các nội 
dung sau đây:

- Họ và tên của cá nhân, tên của tổ 
chức và địa chỉ của các bên;

- Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch 
và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó;

- Giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có 
thỏa thuận về giá; trường hợp cho thuê nhà 
ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các 
bên phải thực hiện theo quy định đó;

-  Thời hạn và phương thức thanh toán 
tiền;

-  Thời gian giao nhận nhà ở; thời hạn 
cho thuê nhà ở; 

-  Quyền và nghĩa vụ của các bên;
-  Cam kết của các bên;
-  Các thỏa thuận khác;
-  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;
-  Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;
-  Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, 

nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và 
ghi rõ chức vụ của người ký.

Về công chứng chứng thực, tại Điều 
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122 Luật Nhà ở 2014, cho thuê nhà ở không 
bắt buộc phải công chứng, chứng thực; các 
bên có thể tự nguyện yêu cầu công chứng, 
chứng thực. 

4. Điều chỉnh giá cho thuê nhà ở

Giá nhà cho thuê là một vấn đề được 
hầu hết mọi người quan tâm. Giá nhà sẽ 
được hai bên thỏa thuận ngay từ lúc thực 
hiện hợp đồng thuê. Bạn có thể thỏa thuận 
giá thuê nhà cố định trong suốt cả quá trình 
thuê hoặc giá thuê nhà sẽ thay đổi khi có 
một sự kiện nào đó. Nhiều tranh chấp về 
hợp đồng thuê nhà ở liên quan đến giá nhà, 
cụ thể là việc điểu chỉnh giá nhà trong thời 
gian thuê nhà. Luật Nhà ở tại Điều 129 
quy định một số trường hợp bên thuê được 
quyền điều chỉnh giá thuê nhà khi chưa hết 
thời hạn hợp đồng thuê: 

- Chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà ở 
mà bên cho thuê thực hiện cải tạo nhà ở và 
được bên thuê đồng ý. Lúc này Giá cho thuê 
nhà ở mới các bên thỏa thuận; trường hợp 
không thỏa thuận được thì bên cho thuê có 
quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê 
nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê.

- Trường hợp trong hợp đồng thuê nhà 
hai bên có thỏa thuận khác: ví dụ như lạm 
phát, ảnh hưởng của Dịch Covid-19.

Vì vậy, khi ký hợp đồng thuê nhà Bạn 
phải kiểm tra có điều khoản điều chỉnh giá 
hay không? Đồng thời cần bổ sung chế tài 

xử lý (phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, 
….) khi chủ nhà điều chỉnh giá thuê không 
đúng với thỏa thuận.

5. Đơn phương chấm dứt hợp đồng 
thuê nhà ở:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng 
thuê nhà ở, bởi nhiều lý do khác nhau mà 
một trong hai bên yêu cầu chấm dứt hợp 
đồng thuê nhà ở. Hai bên có quyền tự thỏa 
thuận với nhau về các trường hợp mà mỗi 
bên được quyền chấm dứt hợp đồng thuê 
trước thời hạn. Nếu không thỏa thuận thì 
theo Luật Nhà ở, tại Điều 132 hai bên có 
quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê 
trong trường hợp sau:

5.1 Đối với bên cho thuê 
- Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng 
thẩm quyền, không đúng đối tượng, không 
đúng điều kiện theo quy định của Luật nhà 
ở;

- Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở 
theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không 
có lý do chính đáng.

- Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng 
mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

- Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải 
tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

- Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho 
thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự 
đồng ý của bên cho thuê;

- Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh 
môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sinh hoạt của những người xung quanh đã 
được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ 
dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, 
phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà 
vẫn không khắc phục;

- Thuộc trường hợp điều chỉnh giá khi 
bên cho thuê thực hiện cải tạo nhà ở và được 
bên thuê đồng ý thì bên cho thuê .Giá thuê 
nhà ở mới do các bên thỏa thuận; trường 
hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê 



6

có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 
thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê .

5.2. Bên thuê được chấm dứt hợp đồng 
thuê trong trường hợp:

- Khi Bên cho thuê không sửa chữa 
nhà ở khi có hư hỏng nặng;

- Khi Bên cho thuê tăng giá thuê nhà 
ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không 
thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo 
thỏa thuận;

- Khi quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế 
do lợi ích của người thứ ba.

Lưu ý: Bên đơn phương chấm dứt thực 
hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo 
cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày, trừ 
trường hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu 
vi phạm quy định tại khoản này mà gây thiệt 
hại thì phải bồi thường.

Vậy nên, Bên cho thuê và Bên thuê 
nhà chỉ có quyền đơn phương chấm dứt hợp 
đồng trong các trường hợp nêu trên, trong 
trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng 
không thuộc trường hợp nêu trên thì sẽ bị 
bồi thường cho bên còn lại. 

6. Bên thuê được bảo đảm quyền 
tiếp tục thuê nhà ở trong một số trường 
hợp nhất định

Khi hợp đồng thuê nhà vẫn có thời 
hạn và hai bên không có thỏa thuận khác mà  
chủ sở hữu nhà ở chết; hoặc chủ sở hữu nhà 

ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê 
cho người khác  thì Bên thuê nhà vẫn được 
tiếp tục thuê nhà đến hết thời hạn hợp đồng. 

Khi bên thuê nhà ở chết mà thời hạn 
thuê nhà ở vẫn còn thì người đang cùng sinh 
sống với bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê 
đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường 
hợp thuê nhà ở công vụ hoặc các bên có thỏa 
thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

Vì vậy, Bạn nên lưu ý hợp đồng thuê 
xem thỏa thuận về trường hợp tiếp tục thực 
hiện hợp đồng. Ngoài ra nếu không có thỏa 
thuận nào khác thì căn cứ vào các điều kiện 
trên để yêu cầu bên cho thuê hoặc chủ sở 
hữu nhà cho thuê mới tiếp tục cho thuê nhà 
theo thỏa thuận Hợp đồng đã ký trước đó. 

7. Bên thuê được đăng ký tạm trú 
tại nơi đang thuê 

Một trong những điều băn khoăn của 
Bên thuê nhà là có bắt buộc phải đăng ký 
tạm trú nơi thuê nhà ở không? Thì theo quy 
định tại Điều 27 Luật cư trú 2020, được 
hướng dẫn bởi Điều 13 Thông tư 55/2021/
TT-BCA quy định bắt buộc phải đăng ký 
tạm trú trong các trường hợp:

Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp 
pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp 
xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, 
học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày 
trở lên. Công dân thay đổi chỗ ở ngoài nơi 
đã đăng ký tạm trú có trách nhiệm thực hiện 
đăng ký tạm trú mới. Học sinh, sinh viên, 
học viên đến ở tập trung trong ký túc xá, 
khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên; 
người lao động đến ở tập trung tại các khu 
nhà ở của người lao động có thể thực hiện 
đăng ký tạm trú thông qua cơ quan, tổ chức 
quản lý trực tiếp chỗ ở đó.

Lưu ý: Một số trường hợp không được 
đăng ký tạm trú mới bao gồm: 

+ Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu 
vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành 
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lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, 
thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo 
vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch 
sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã 
được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ 
ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo 
quy định của pháp luật.

+ Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở 
nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ 
ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều 
kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

+ Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và 
quyết định phê duyệt phương án bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần 
hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh 
chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, 
quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết 
theo quy định của pháp luật

+ Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương 
tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú 
đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không 
có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

+ Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá 
dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký tạm trú: 
- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở 

hợp pháp: Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc 
cho thuê như hợp đồng thuê nhà….

Trình tự, thủ tuc thực hiện:
Bước 1: Người đăng ký tạm trú nộp hồ 

sơ đăng ký tạm trú đến Công an xã, phường, 
thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị 
hành chính cấp xã nơi mình dự kiến tạm trú.

Bước 2: Lấy kêt quả. Trong thời hạn 
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú 

có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông 
tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của 
người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú 
và thông báo cho người đăng ký về việc đã 
cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường 
hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.

8. Đăng ký thường trú:
Người lao động vì chưa đủ tiền mua 

nhà nên lựa chọn thuê nhà, nhưng họ vẫn 
mong muốn được đăng ký thường trú, đặc 
biệt là được đăng ký thường trú tại thủ đô 
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú 2020 
quy định điều kiện đăng ký thường trú bao 
gồm:

- Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp 
đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm 
thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng 
ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia 
đình đó;

- Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà 
ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/
người.

Hồ sơ đăng ký: 
- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, 

trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký 
thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp 
pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ 
hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp 
đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
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9. Giá điện và giá nước:
Nhiều người đi thuê thường không 

quan tâm đến giá điện, giá nước của phòng 
trọ mình, thường sẽ đóng nộp theo thông báo 
của chủ nhà. Tuy nhiên để bảo vệ quyền lợi 
của người đi thuê, pháp luật cũng có những 
quy định cụ thể: 

Theo Khoản 4, Điều 10 Thông tư số 
23/ VBHN- BCT ngày 16/10/2018, quy định 
về giá bán điện với trường hợp cho sinh viên 
và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà 
không phải là một hộ gia đình):

- Đối với trường hợp bên thuê nhà có 
hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có 
đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp 
đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê 
nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết 
thanh toán tiền điện của chủ nhà);

- Trường hợp thời hạn cho thuê nhà 
dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện 
kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện 
thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 
3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng 
điện đo đếm được tại công tơ.

(Giá bậc 3: Theo Tập đoàn điện lực 
Việt Nam là 2.014 đồng/KWh)

Trong trường hợp chủ nhà tính giá tiền 
điện cao hơn thì theo quy định tại Khoản 
6 Điều 12 Nghị định 134/2013/NĐ-CP có 
thể bị xử phạt cao nhất lên đến 10.000.000 
đồng.

Ngoài giá điện thì giá nước cũng cần 
được quan tâm. Theo Điều 3 Thông tư 
44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, 
nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước 

- Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho 
ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho 
ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp 
luật;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện 
tích nhà ở để đăng ký thường trú gồm: Giấy 
chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở có thể hiện thông tin về diện tích 
nhà ở đang sử dụng hoặc xác nhận của Ủy 
ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp 
xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm 
theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương.

Trình tự, thủ tuc thực hiện:
Bước 1: Người đăng ký thường trú 

nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan 
Công an xã, phường, thị trấn; Công an 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 
ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp 
xã nơi mình cư trú.

Bước 2: Nhận kết quả: Trong thời hạn 
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú 
có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông 
tin về nơi thường trú mới của người đăng 
ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo 
cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông 
tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối 
đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do.
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sạch sinh hoạt. Khung giá nước được quy 
định như sau:

Khung giá đã bao gồm thuế giá trị gia 
tăng, áp dụng cho mức giá bán lẻ nước sạch 
bình quân do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 
định.

Bên thuê nhà căn cứ vào khung giá 
trên đối chiếu với giá nước mà bên cho 
thuê đang tính cho mình để xem đã phù hợp 
chưa, nếu mức giá cao hơn có thể thỏa thuận 
với Bên cho thuê.

10. Các vấn đề lưu ý khi xảy ra tra-
nh chấp hợp đồng thuê 

Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng thuê 
nhà ví dụ như tranh chấp về tiền thuê, về 
việc  1 trong hai bên đơn phương chấm dứt 
hợp đồng hoặc một trong các bên vi phạm 
nghĩa vụ hợp đồng đã thỏa thuận, hai bên 
có thể lựa chọn phương án thỏa thuận hoặc 
khởi kiện ra Tòa án nhân dân.

Trường hợp 1: Phương án thỏa thuận, 
nếu không khởi kiện ra Tòa án nhân dân:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng 
nếu xảy ra vấn đề, hai bên có thể thỏa thuận 
tìm ra các hướng giải quyết. 

* Ưu điểm của phương án này là: 
+ Giữ được tình cảm giữa hai bên
+ Nhanh chóng, đơn giản;
+ Không phải nộp chi phí để giải quyết 

tranh chấp
* Nhược điểm:
+ Việc thực thi kết quả thỏa thuận 

hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của 
mỗi bên tranh chấp mà không có bất kì cơ 
chế pháp lí nào đảm bảo việc thực thi đối 
với thỏa thuận của các bên trong quá trình 
thỏa thuận

Trường hợp 2: Phương án khởi kiện 
ra Tòa án nhân dân yêu cầu giải quyết tranh 
chấp

- Thẩm quyền giải quyết tranh chấp: 
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư 

trú làm việc hoặc có thể lựa chọn Tòa án nơi 
Hợp đồng được giải quyết.

- Hồ sơ khởi kiện: gồm Đơn khởi kiện 
và danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo 
đơn khởi kiện như  Bản sao tài liệu chứng 
minh quyền và lợi ích của mình bị xâm 
phạm: Hợp đồng thuê nhà, văn bản thỏa 
thuận giữa các bên, biên lại nộp tiền thuê 
nhà; Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc 
căn cước công dân, bản sao sổ hộ khẩu của 
Người khởi kiện

- Các bước tố tụng 
 Bước 1: Nộp hồ sơ khởi kiện: 
Người khởi kiện có thể tự mình hoặc 

ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ khởi 
kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền 
thông qua hình thức bưu điện hoặc trực tiếp 
hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử 
tòa án (nếu có) 

Nếu nộp hồ sơ khởi kiện trực tiếp thì 
Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác 
nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện.

Nêú nộp hồ sơ khởi kiện qua đường 
bưu điện: thì trong thời hạn 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi 
thông báo nhận đơn cho người khởi kiện.

Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng 
phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải 
thông báo ngay việc nhận đơn cho người 
khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của 
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Tòa án (nếu có).
Bước 2: Nhận thông báo của Tòa án 

nhân dân và làm theo hướng dẫn của Tòa án
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 và có một trong các quyết 
định sau đây:

+  Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi 
kiện;

+ Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án 
+ Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án 

có thẩm quyền và thông báo cho người khởi 
kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Tòa án khác;

+ Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi 
kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Tòa án.

Căn cứ vào quyết định của Thẩm phán, 
người khởi kiện làm theo hướng dẫn.

Trường hợp quá thời hạn mà không 
nhận được bất kỳ thông báo nào hoặc không 
đồng ý với thông báo của Tòa án nhần dân 
thì có thể làm đơn khiếu nại đến Chánh án 
Tòa án nhân dân.

Bước 3: Nộp tiền tạm ứng án phí theo 
thông báo của Tòa án 

Bước 4: Tham gia phiên hòa giải và 
tiếp cận công khai chứng cư theo thông báo 
của Tòa an

Bước 5: Tham gia phiên tòa xét xét sơ 
thẩm theo thông báo của Tòa án

Bước 6: Tham gia phiên tòa xét xử 
phúc thẩm (nếu có kháng cáo, kháng nghị)

* Ưu điểm giải quyết bằng Tòa án:
+ Tòa án là cơ quan xét xử của Nhà 

nước nên phán quyết của tòa án có tính 
cưỡng chế cao. Trình tự, thủ tục tố tụng chặt 
chẽ và đảm bảo hiệu lực thi hành của phán 

quyết tại Tòa. Nếu các bên không chấp hành 
sẽ bị cưỡng chế bởi cơ quan thi hành án. 
Các bên được bảo toàn quyền lợi và nghĩa 
vụ của mình bắt buộc phải thực hiện theo 
phán quyết của Tòa.

*  Hạn chế giải quyết bằng Tòa án
+ Thủ tục tố tụng tại tòa án thiếu linh 

hoạt do đã được pháp luật quy định trước 
đó;

+ Phán quyết của tòa án thường bị 
kháng cáo. Quá trình tố tụng có thể bị trì 
hoãn và kéo dài; có thể phải qua nhiều cấp 
xét xử

+ Phải nộp tiền án phí.
Trên đây là 10 lưu ý pháp lý khi Sinh 

viên, người lao động thuê nhà ở. Mong rằng 
những lưu ý này sẽ hữu ích cho Sinh viên, 
người lao động chuẩn bị thuê nhà và đang 
thuê nhà ở. 

Các Bạn có thể tham khảo một số  
mẫu hợp đồng thuê nhà ở tại website:www.
fdvn.vn/ www.fdvnlawfirm.vn hoặc trang       
facebook:      https://www.facebook.com/
fdvnlawfirm 

Nguồn hình ảnh: internet
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Tình huống pháp lý. Thời hạn của 
hợp đồng lao động đối với người lao động 
nước ngoài được miễn giấy phép lao động 
theo diện kết hôn?

Công ty chúng tôi có một trường hợp 
người lao động nước ngoài đã được miễn 
giấy phép lao động theo diện kết hôn với 
người Việt Nam. Khi tuyển dụng, anh này 
đã trình giấy miễn giấy phép lao động không 
có thời hạn, nên chúng tôi đã ký hợp đồng 
lao động không xác định thời hạn với người 
lao động nước ngoài này.

Như vậy, Công ty chúng tôi có đang 
thực hiện đúng quy định pháp luật hay 
không? Xin cảm ơn.

Trả lời:
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi 

câu hỏi về cho FDVN. Đối với yêu cầu tư 
vấn của Quý khách, FDVN có ý kiến phản 
hồi như sau:

Thứ nhất, trường hợp không thuộc 
diện được cấp Giấy phép lao động:

Theo quy định tại Điều 154 của Bộ 
Luật lao động 2019, hướng dẫn bởi Điều 
7, Nghị định 152/2020/ND-CP quy định 
về người lao động nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao 
động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 
nhân nước ngoài tại Việt Nam, các trường 
hợp được cấp Giấy chứng nhận không thuộc 
diện cấp giấy phép lao động bao gồm:

1. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp
vốn của công ty TNHH có giá trị góp vốn 
theo quy định của Chính phủ.

2. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc
thành viên HĐQT công ty cổ phần có giá trị 
góp vốn từ 3 tỉ đồng trở lên.

3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự
án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động 
của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.

4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03
tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03
tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật…

6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp
Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam 
theo quy định của Luật Luật sư.

7. Trường hợp theo quy định của điều
ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Người nước ngoài kết hôn với người
Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt 
Nam.

Như vậy, trường hợp người nước ngoài 
kết hôn với người Việt Nam, sinh sống trên 
lãnh thổ Việt Nam thì không thuộc diện cấp 
Giấy phép lao động. 

Thứ hai, nghĩa vụ của đơn vị, tổ chức 
tuyển dụng người lao động nước ngoài 
không thuộc diện cấp Giấy phép lao động:

1. Xác nhận người lao động nước
ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao 
động:

Theo Điều 8, Nghị định 152/2020/
ND-CP,  “Người sử dụng lao động đề nghị 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi 
người lao động nước ngoài dự kiến làm việc 
xác nhận người lao động nước ngoài không 
thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít 
nhất 10 ngày, kể từ ngày người lao động 
nước ngoài bắt đầu làm việc.”

Nguồn hình ảnh: internet
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Như vậy, trước khi tuyển dụng người 
lao động nước ngoài không thuộc diện cấp 
Giấy phép lao động, Doanh nghiệp phải đề 
nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm 
việc xác nhận người lao động nước ngoài 
không thuộc diện cấp giấy phép lao động 
trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến làm 
việc của người lao động đó. 

2. Ký kết hợp đồng lao động với người 
lao động nước ngoài:

Theo Khoản 2, Điều 13 Bộ luật lao 
động 2019, “Trước khi nhận người lao động 
vào làm việc thì người sử dụng lao động 
phải giao kết hợp đồng lao động với người 
lao động.” Như vậy, Doanh nghiệp cần phải 
ký hợp đồng lao động với người lao động 
nước ngoài trước khi người lao động nước 
ngoài vào làm việc.

Theo Khoản 1, Điều 20 của Bộ luật 
này, Hợp đồng lao động phải được giao kết 
theo một trong các loại sau đây:

“a) Hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên 
không xác định thời hạn, thời điểm chấm 
dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời 
hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác 
định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực 
của hợp đồng trong thời gian không quá 36 
tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp 
đồng.”

Khoản 2 Điều 151 Bộ luật Lao động 
2019 quy định: “2. Thời gian của hợp đồng 
lao động đối với người lao động nước ngoài 
không được vượt quá thời hạn của Giấy phép 
lao động”. Trong trường hợp này, người lao 
động nước ngoài được miễn giấy phép lao 
động thì không bị ràng buộc về thời hạn 
này, do vậy, tùy theo thỏa thuận giữa các 
bên và tình hình thực tế nhu cầu tuyển dụng 
lao động của Doanh nghiệp, Doanh nghiệp 

có thể xác lập Hợp đồng lao động xác định 
hoặc không xác định thời hạn.

3. Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng 
lao động nước ngoài:

Theo quy định tại Điều 6, Nghị định 
152/2020/ND-CP, người sử dụng lao động 
có sử dụng lao động nước ngoài phải thực 
hiện báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm 
về tình hình sử dụng người lao động nước 
ngoài trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 
tháng 01 của năm sau. Như vậy, Quý Công 
ty cần lưu ý thời hạn lập báo cáo quy định 
tại điều khoản này, để thực hiện báo cáo 
theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 
đối với yêu cầu tư vấn của Quý khách. Rất 
mong ý kiến tư vấn của chúng tôi hữu ích 
đối với Quý Khách.

Theo Bùi Trần Thùy Vy - Công ty 
Luật FDVN

------------------------------------------------

Tình huống pháp lý. Có được nghỉ 
thai sản nhiều lần liên tiếp không?

Tôi làm việc tại Công ty A được 5 năm, 
đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Năm 2018, 
tôi kết hôn và có kế hoạch sinh con để cân 
bằng công việc. Tuy nhiên, đời không như 
dự tính, mọi kế hoạch đều bể cả khi tôi đã 
có 2 đứa con sinh liên tục năm 2020, 2021. 
Sau đó vì lỡ trận nên năm 2022 lại có thai 
thêm một em bé nữa. Luật sư cho tôi hỏi tôi 
được hưởng chế độ thai sản tối đa bao nhiêu 
lần, và liên tiếp 3 năm liền như thế này có 
được không?

Trả lời:
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi 

câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (“FDVN”), 
sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, 
chúng tôi có những thông tin trao đổi sau:

Người lao động nữ có thai thì được 
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nghỉ thai sản và hưởng chế độ thai sản theo 
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 139 
Bộ luật Lao động năm 2019: Lao động nữ 
được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con 
là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh 
không quá 02 tháng. Trường hợp lao động 
nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở 
đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 
01 tháng. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao 
động nữ được hưởng chế độ thai sản theo 
quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản 
của lao động nữ sinh còn được quy định tại 
Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 theo 
đó, người lao động phải đóng bảo hiểm xã 
hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 
tháng trước khi sinh con. 

Tiếp đó, khoản 6 Điều 42 Quyết định 

số 595/QĐ-BHXH, ngày 14/4/2017 có quy 
định: “Người lao động nghỉ việc hưởng chế 
độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong 
tháng thì đơn vị và người lao động không 
phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, 
thời gian này được tính là thời gian đóng 
BHXH, không được tính là thời gian đóng 
BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT 
cho người lao động.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ 
thai sản được ghi trên sổ BHXH theo mức 

tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi 
nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường 
hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ 
thai sản người lao động được nâng lương 
thì được ghi theo mức tiền lương mới của 
người lao động từ thời điểm được nâng 
lương.” Theo quy định này, trong thời gian 
nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, người lao 
động không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp nhưng thời gian này vẫn 
được tính là đóng bảo hiểm xã hội, không 
được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất 
nghiệp và được cơ quan bảo hiểm xã hội 
đóng bảo hiểm y tế cho người lao động.

Như vậy với các khoảng thời gian 
nghỉ thai sản của 02 lần sinh trước đó thì 
đều được tính là khoản thời gian đóng bảo 
hiểm xã hội. Pháp luật cũng không quy định 
số lần tối đa được hưởng chế độ thai sản 
đối với lao động nữ, do vậy, việc Quý khách 
sinh con liên tiếp 3 năm không ảnh hưởng 
đến chế độ thai sản.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 
liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách 
trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp 
luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ 
hữu ích cho Quý khách. 

Theo Nguyễn Thị Thanh Thanh Trà 
- Công ty Luật FDVN

------------------------------------------------

Tình huống pháp lý. Thủ tục tiến 
hành đơn phương ly hôn như thế nào?

Chào luật sư FDVN, em muốn tư vấn 
về vấn đề đơn phương ly hôn ạ. Chuyện là 
như thế này, em và cô ấy quen nhau thời 
gian kéo dài tầm 1 năm. Sau khi bọn em hết 
tình cảm với nhau nên quyết định chia tay 
một khoảng thời gian rồi thì mới biết là có 
con chung, bọn em vẫn lo cho bé ra đời và 
có làm Giấy đăng ký kết hôn vào đầu năm 
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2018 để khi bé sinh ra có thể được mang họ 
cha. Từ đó đến bây giờ bọn em không sống 
chung, cô ấy sống cùng con ở nhà riêng, 
em vẫn lo tròn trách nhiệm và chu cấp hằng 
tháng cho bé. Vì em và cô ấy ở xa nên chỉ 
có thể liên lạc qua điện thoại nhưng mỗi lần 
nói chuyện gì ra thì em và cô ấy luôn xảy 
ra mâu thuẫn quan điểm, cứ như thế diễn ra 
từ năm 2018 đến tận bây giờ, nên em quyết 
định ly hôn đơn phương. Luật sư cho em 
hỏi trường hợp của em như thế có được Tòa 
án chấp nhận giải quyết đơn phương ly hôn 
không? Nếu được Tòa án giải quyết thì quy 
trình và thời gian như thế nào ạ. Mong Luật 
sư FDVN giải đáp giúp!

Trả lời:
Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi 

đến Công ty Luật FDVN (“FDVN”). Đối 
với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau 
khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên 
quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Thứ nhất, quy định pháp luật về điều 
kiện để đơn phương ly hôn 

Theo quy định Khoản 1 Điều 51 và 
Khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia 
đình 2014 thì vợ, chồng hoặc cả hai người 
có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. 
Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa 
giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải 
quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, 
chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi 
phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, 
chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng 
trầm trọng, đời sống chung không thể kéo 
dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Như vậy, để yêu cầu Tòa án cho ly 
hôn, Quý khách cần cung cấp các chứng cứ 
chứng minh cuộc sống hôn nhân với người 
vợ không hạnh phúc, mục đích của hôn 
nhân không đạt được, đời sống chung không 
thể kéo dài. Có thể chứng minh qua các nội 
dung vợ chồng ở cách xa nhau không thể 

vun đắp cuộc sống gia đình, đã sống ly thân, 
không tạo lập được mái ấm dẫn đến tình 
cảm nhợt nhạt; sợ khác biệt về ngôn ngữ, 
văn hóa, tính cách, lối sống khiến vợ chồng 
không có tiếng nói chung…

Thứ hai, xác định Tòa án có thẩm 
quyền giải quyết

Theo quy định tại Điều 39 BLTTDS 
2015, khi yêu cầu ly hôn đơn phương, người 
có yêu cầu phải nộp đơn đến Tòa án nơi bị 
đơn cư trú, làm việc. Đồng thời, tại Khoản 
1 Điều 35 BLTTDS 2015, những tranh chấp 
về hôn nhân và gia đình sẽ do Tòa án nhân 
dân cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ 
thẩm. 

Nếu những vụ án ly hôn có đương sự 
hoặc tài sản ở nước ngoài thì Tòa án cấp 
huyện không có thẩm quyền mà thuộc về 
thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 
theo quy định tại Điều 37 BLTTDS 2015. 
Do đó, căn cứ vào các quy định trên thì 
những tranh chấp về hôn nhân và gia đình 
không có yếu tố nước ngoài sẽ do Tòa án 
nhân dân cấp huyện giải quyết. 

Thứ ba, giấy tờ cần chuẩn bị khi đơn 
phương ly hôn

Để được Tòa án giải quyết ly hôn đơn 
phương, người yêu cầu phải chuẩn bị đầy đủ 
các loại giấy tờ như sau:

- Đơn khởi kiện ly hôn;
- Giấy đăng ký kết hôn (Bản sao);
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- Sổ hộ khẩu (Bản sao);
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước 

công dân của vợ và chồng (Bản sao);
- Giấy khai sinh của con (Bản sao);
- Các tài liệu, chứng cứ khác chứng 

minh tài sản chung như: Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất; Đăng ký xe; Sổ tiết 
kiệm,.. (nếu có thỏa thuận về việc chia tài 
sản) (Bản sao).

Thứ tư, trình tự, thủ tục đơn phương 
ly hôn

Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân 
sự 2015 và Điều 57 Luật hôn nhân và gia 
đình 2014 thì trình tự, thực hiện thủ tục đơn 
phương ly hôn như sau:

Bước 1: Quý khách phải chuẩn bị các 
loại giấy tờ đã nêu ở trên. Sau khi chuẩn bị 
đầy đủ hồ sơ cần thiết thì người yêu cầu nộp 
tại Tòa án có thẩm quyền đã nêu ở trên.

Bước 2: Tòa án có thẩm quyền sẽ tiếp 
nhận hồ sơ khởi kiện, nếu xét thấy vụ án 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì 
Thẩm phán phải thông báo ngay cho người 
khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục 
nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ 
phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án 
phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi 
kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong 
thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy 
báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án 
phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng 
án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền 
tạm ứng án phí.

Bước 3: Thẩm phán thụ lý vụ án khi 
người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu 
tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán 
phải thông báo bằng văn bản cho nguyên 
đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải 
quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về 

việc Tòa án đã thụ lý vụ án.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết 
định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án.

Bước 4: Thủ tục hòa giải tại Tòa án 
là thủ tục bắt buộc trước khi đưa vụ án ra 
xét xử trừ những vụ án không được hòa giải 
hoặc không tiến hành hòa giải được hoặc vụ 
án được giải quyết theo thủ tục rút gọn.

- Nếu hòa giải thành: Tòa án lập biên 
bản hòa giải thành và sau 07 ngày mà các 
đương sự không thay đổi về ý kiến thì Tòa 
án ra quyết định công nhận hòa giải thành 
và quyết định này có hiệu lực ngay và không 
được kháng cáo, kháng nghị.

- Nếu hòa giải không thành: Tòa án 
cũng phải lập biên bản hòa giải không thành 
sau đó ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Bước 5: Sau khi ra quyết định đưa vụ 
án ra xét xử các bên được Tòa án gửi giấy 
triệu tập và được thông báo rõ về thời gian, 
địa điểm mở phiên Tòa sơ thẩm.

Bước 6: Tại phiên tòa xét xử, Hội đồng 
xét xử sẽ xem xét yêu cầu ly hôn, đối chiếu 
các quy định pháp luật và tình trạng hôn 
nhân thực tế của hai vợ chồng để xem xét 
giải quyết các vấn đề về ly hôn, con chung, 
tài sản chung, nợ chung theo yêu cầu của 
các bên và quy định pháp luật. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 
liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách 
trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp 
luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ 
hữu ích cho Qúy Khách.

Theo Nguyễn Thị Lan Anh - Công ty 
Luật FDVN
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