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           10 Vấn đề pháp lý cần lưu ý khi kinh doanh 
bất động sản
3.

               Tình huống pháp lý:  Đánh bạc có bị đi tù không?
 Chào Luật sư, tôi vừa bị Công an bắt vì nhắn tin mua số lô, đề với tổng số tiền 6,5 triệu 

đồng. Luật sư cho tôi hỏi tội của tôi sẽ bị xử mức án như thế nào? Và tôi có thể xin được hưởng 
án treo hay không. Trước đây tôi chưa có tiền án, tiền sự gì? Tôi xin cảm ơn.

               Tình huống pháp lý: Làm sao để được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà?
          "Tôi hiện tại đang là người lao động tại Khu công nghiệp Nội Bài (Hà Nội), vừa qua 

tôi có nghe thông tin sắp tới đây người lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà. Tuy nhiên, lúc 
trước khi đi thuê trọ tôi không hề ký hợp đồng thuê mà chỉ thoả thuận bằng miệng với chủ 
nhà. Vậy trường hợp của tôi có được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà không? Nếu được thì trình tự 
thủ tục như thế nào?" 

              Tình huống pháp lý: Dựng rạp đám cưới ra đường phố có được không?
         "Nhà tôi ở trước mặt tiền đường, và nhà không đủ diện tích để dựng rạp đám cưới. 

Nay vì để rộng rãi hơn, gia đình có dựng rạp lấn ra hè phố đường đi lại để dựng rạp. Tuy nhiên 
nhiều người cảm thấy khó chịu và có động thái báo cáo lên chính quyền địa phương xử lý. 
Không biết việc dựng rạp như vậy có vi phạm pháp luật không ạ? Nhờ luật sư tư vấn."

                 32 ngành nghề đặt biệt ưu đãi đầu tư.

18.

19.   

21.

22.

"Pháp luật về kinh doanh bất động sản định nghĩa kinh 
doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện 
hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để 
bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê 
mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động 
sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn 
bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích 
sinh lợi. Xuất phát từ những đặc thù của hoạt động 
kinh doanh bất động sản như chu kỳ kinh doanh dài, 
nhu cầu huy động vốn cao và các sản phẩm cung cấp có 
tính cá biệt, xu hướng tăng giá mạnh do vị trí cố định 
và thuộc tính khan hiếm của đất nên hoạt động kinh 
doanh bất động sản đòi hỏi hệ thống pháp luật về kinh 
doanh bất động sản chặt chẽ, rõ ràng."
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10 VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN LƯU Ý KHI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
                                                                                     

Theo Hoàng Trần Ngọc Anh – Công ty Luật FDVN

Pháp luật về kinh doanh bất động 
sản định nghĩa kinh doanh bất động 

sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt 
động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng 
để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê 
lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện 
dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn 
giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất 
động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm 
mục đích sinh lợi. Xuất phát từ những đặc 
thù của hoạt động kinh doanh bất động sản 
như chu kỳ kinh doanh dài, nhu cầu huy 
động vốn cao và các sản phẩm cung cấp có 
tính cá biệt, xu hướng tăng giá mạnh do vị 
trí cố định và thuộc tính khan hiếm của đất 
nên hoạt động kinh doanh bất động sản đòi 
hỏi hệ thống pháp luật về kinh doanh bất 
động sản chặt chẽ, rõ ràng. Do vậy, để tránh 
những rủi ro một số vấn đề về pháp lý các 
Chủ đầu tư cần lưu ý như sau:

1. TỪ NGÀY 01/01/2021, DOANH  
NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG 
SẢN KHÔNG BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ 
VỐN PHÁP ĐỊNH PHẢI TỪ 20 TỶ 
ĐỒNG TRỞ LÊN

Trước đây, Điều 10 Luật Kinh doanh Bất 
động sản năm 2014 quy định về điều kiện 
của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động 
sản như sau:

“Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân 
kinh doanh bất động sản

1.Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động 
sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp 
tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) 
và có vốn pháp định không được thấp hơn 
20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua 
bất động sản quy mô nhỏ, không thường  
xuyên thì không phải thành lập doanh  
nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo 
quy định của pháp luật.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
Theo quy định nêu trên, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh bất động sản phải thành lập 
doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và bắt buộc 
phải có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ 
đồng, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho 
thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không 
thường xuyên. Mức vốn pháp định nói trên 
được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của 
doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của 
pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp 
tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải 
làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn 
pháp định.

Tuy nhiên, kể từ ngày Luật Đầu tư năm 
2020 có hiệu lực (ngày 01/01/2021) thì 
khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh Bất động 
sản năm 2014 được sửa đổi như sau: “1. 
Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản 
phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác 
xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, từ ngày 01/01/2021, doanh 
nghiệp kinh doanh bất động sản khi thành 
lập không bị ràng buộc về vốn pháp định, 
không bắt buộc phải đăng ký vốn điều lệ từ 
20 tỷ đồng trở lên.

2. LƯU Ý ĐIỀU KIỆN VỀ LỰA CHỌN 
BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯA VÀO KINH  
DOANH

Luật kinh doanh bất động sản xác định 
các loại bất động sản sau đây sẽ được phép 
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đưa vào kinh doanh: Nhà, công trình xây 
dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân; Nhà, 
công trình xây dựng hình thành trong tương 
lai của các tổ chức, cá nhân; Nhà, công 
trình xây dựng là tài sản công được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào 
kinh doanh; Các loại đất được phép chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng 
đất.

Các bất động nêu trên khi đưa vào kinh 
doanh cần đáp ứng các điều kiện nhất định. 
Trong đó, đối với bất động sản đã hiện hữu 
cần đáp ứng điều kiện tại Điều 188 Luật 
Đất đai 2013, Luật Nhà ở, Điều 9 Luật Kinh  
doanh bất động sản 2014. Cụ thể, nhà, công 
trình xây dựng muốn đưa vào kinh doanh 
phải có đăng ký quyền sở hữu nhà, công 
trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy 
chứng nhận về quyền sử dụng đất; hông 
có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền 
với đất; không bị kê biên để bảo đảm thi 
hành án. Với các loại đất được phép kinh  
doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các 
điều kiện Có giấy chứng nhận về quyền sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai; Không có tranh chấp về quyền sử dụng 
đất; Quyền sử dụng đất không bị kê biên 
để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử 
dụng đất.

Đối với trường hợp được chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, 
bán nền trong các dự án đầu tư đầu tư xây 
dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán 
kết hợp cho thuê, Khoản 17 Điều 1 Nghị 
định 148/2020/NĐ-CP có quy định các điều 
kiện:

+ Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các 
công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết 

xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm 
bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của 
khu vực trước khi thực hiện việc chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự 
xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch 
vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát 
nước, thu gom rác thải;

+ Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ 
tài chính liên quan đến đất đai của dự án 
gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, 
phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

+ Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình 
thức phân lô, bán nền quy định tại khoản 2 
Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP;

+ Các điều kiện khác theo quy định của 
pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, 
phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản 
và nhà ở.

Ngoài ra, tại Điều 55 Luật kinh doanh 
bất động sản 2014 quy định về điều kiện 
của bất động sản hình thành trong tương lại 
được đưa vào kinh doanh như sau: (i) Có 
giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, 
thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối 
với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, 
giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây 
dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo 
tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, 
tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành 
trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm 
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thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa 
nhà đó. (ii) Trước khi bán, cho thuê mua nhà 
ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải 
có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý 
nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện 
được bán, cho thuê mua và phải được cơ 
quan Nhà nước có văn bản xác nhận đủ điều 
kiện được bán.

Bên cạnh đó, Chủ đầu tư còn phải được 
ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực 
hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ 
đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư 
không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ 
đã cam kết với khách hàng được quy định 
tại Khoản 1 Điều 56 Luật kinh doanh bất 
động sản năm 2014.

Đồng thời, việc ký hợp đồng mua bán, 
thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương 
lai mà thu tiền trả trước của người mua, thuê, 
thuê mua nhà ở thì trường hợp Chủ đầu tư 
xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho 
thuê mua thì chủ đầu tư phải gửi kèm theo 
giấy tờ chứng minh về việc không phải giải 
chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó; 
trường hợp đồng có thế chấp dự án hoặc thế 
chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thì chủ đầu 
tư phải ghi rõ cam kết chịu trách nhiệm trong 
văn bản gửi Sở xây dựng (Điểm b Khoản 2 
Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP).

3. LƯU Ý VỀ HUY ĐỘNG VỐN KHI 
THỰC HIỆN DỰ ÁN KINH DOANH 
BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Theo quy định tại Điều 67 Luật Nhà ở 
2014 quy định các nguồn vốn phục vụ cho 
phát triển nhà ở bao gồm: Vốn của các tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân; Vốn vay từ Ngân 
hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng, tổ 
chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam; 
Tiền mua, tiền thuê mua, tiền thuê nhà ở trả 
trước; Vốn góp thông qua hình thức góp 
vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên 
doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân; 
Vốn Nhà nước cấp bao gồm vốn trung ương 

và vốn địa phương để hỗ trợ về nhà ở cho 
các đối tượng thuộc diện được hưởng chính 
sách xã hội thông qua các chương trình mục 
tiêu về nhà ở và thông qua việc xây dựng 
nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua và 
Vốn huy động từ nước ngoài và các nguồn 
vốn hợp pháp khác.

Đối với từng loại nhà ở sẽ có các hình 
thức huy động vốn khác nhau: Vốn phục 
vụ cho phát triển nhà ở thương mại; Vốn để 
thực hiện chính sách nhà ở xã hội; Vốn cho 
phát triển nhà ở công vụ; Vốn cho phát triển 
nhà ở để phục vụ tái định cư; Vốn cho phát 
triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. Các 
trường hợp huy động vốn không đúng hình 
thức và không đáp ứng đủ các điều kiện đối 
với từng loại nhà ở theo quy định của pháp 
luật về nhà ở thì không được pháp luật công 
nhận, chủ đầu tư bị xử phạt vi phạm theo 
quy định của pháp luật và phải bồi thường 
thiệt hại cho người tham gia góp vốn.

* Trong trường hợp chủ đầu tư dự án 
huy động vốn theo hình thức góp vốn, hợp 
tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, 
liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân phải tuân thủ các điều kiện theo quy 
định của Luật Nhà ở và tại Điểm a Khoản 
2 và Khoản 3, Khoản 4 Điều 19 Nghị định 
99/2015/NĐ-CP, cụ thể:

– Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, 
hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết 
quy định tại điểm này chỉ được phân chia 
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lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên 
cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong 
hợp đồng; chủ đầu tư không được áp dụng 
hình thức huy động vốn quy định tại điểm 
này hoặc các hình thức huy động vốn khác 
để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu 
tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua 
nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất 
trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ 
trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân 
mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư 
dự án xây dựng nhà ở.

– Việc huy động vốn để đầu tư xây dựng 
nhà ở trong trường hợp này phải thông qua 
hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác 
đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh; 
chủ đầu tư chỉ được ký kết các hợp đồng này 
sau khi có đủ điều kiện sau đây:

+ Đã có hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà 
ở được phê duyệt theo quy định của pháp 
luật;

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã thực 
hiện xong giải phóng mặt bằng theo tiến độ 
thực hiện dự án được phê duyệt;

+ Đã có biên bản bàn giao mốc giới của 
dự án;

+ Đã có thông báo đủ điều kiện được huy 
động vốn của Sở Xây dựng nơi có dự án. 
Chủ đầu tư phải có văn bản kèm theo giấy tờ 
chứng minh đủ điều kiện huy động vốn gửi 
Sở Xây dựng đề nghị có văn bản thông báo 
đủ điều kiện được huy động vốn để đầu tư 
xây dựng nhà ở.

– Tổ chức, cá nhân huy động vốn phải 
sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng 
mục đích xây dựng nhà ở tại dự án đó; ng-
hiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số 
tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước 
của khách hàng theo quy định của pháp luật; 
trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn 
huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động 
hoặc huy động vượt quá số tiền mua, thuê 
mua nhà ở ứng trước của khách hàng thì 

phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy 
định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) 
và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy 
định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy định của pháp luật.

* Trường hợp ký hợp đồng mua bán, thuê, 
thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 
mà thu tiền trả trước của người mua, thuê, 
thuê mua nhà ở theo hình thức huy động 
“Tiền mua, tiền thuê mua, tiền thuê, nhà ở 
trả trước theo hợp đồng mua bán, cho thuê, 
cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương 
lai” thì Chủ đầu tư phải:

+ Tuân thủ các điều kiện và hình thức 
mua, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong 
tương lai theo quy định của pháp luật về 
kinh doanh bất động sản.

+ Có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi có 
nhà ở kèm theo giấy tờ chứng minh nhà ở có 
đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo 
quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh  
doanh bất động sản;

+ Trường hợp có thế chấp dự án đầu tư 
xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho 
thuê mua thì chủ đầu tư phải gửi kèm theo 
giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên 
bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua 
nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không 
phải giải chấp và được mua bán, thuê mua 
nhà ở đó; trường hợp không có thế chấp dự 
án hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua 
thì chủ đầu tư phải ghi rõ cam kết chịu trách 
nhiệm trong văn bản gửi Sở Xây dựng.

4. LƯU Ý VỀ TIẾN ĐỘ THANH 
TOÁN TRONG MUA BÁN BẤT ĐỘNG 
SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG 
LAI

Theo quy định chung thông thường việc 
thanh toán khi mua bán tài sản sẽ được thực 
hiện theo thỏa thuận của các bên. Tuy nhiên 
đối với hoạt động mua bán tài sản là bất 
động sản hình thành trong tương lai, pháp 
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luật có quy định giới hạn các khoản thanh 
toán tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động 
sản năm 2014, theo đó:

– Việc thanh toán trong mua bán, thuê 
mua bất động sản hình thành trong tương 
lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không 
quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp 
theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất 
động sản nhưng tổng số không quá 70% giá 
trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công 
trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp 
bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không 
quá 50% giá trị hợp đồng.

– Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua 
không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; 
giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán 
khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
cho bên mua, bên thuê mua.

Ngoài ra, đối với hành vi thu tiền của bên 
mua, bên thuê mua bất động sản hình thành 
trong tương lai không đúng tiến độ thực 
hiện dự án hoặc thu vượt quá tỷ lệ phần trăm 
giá trị hợp đồng theo quy định thì Chủ thể 
vi phạm có thể bị phạt tiền từ 400.000.000 
đồng đến 800.000.000 đồng và bị áp dụng 
biện pháp khắc phục hậu quả là Buộc thu 
tiền bên mua, bên thuê mua bất động sản 

hình thành trong tương lai theo đúng tiến độ 
dự án hoặc buộc hoàn trả lại bên mua phần 
giá trị hợp đồng thu vượt theo quy định tại 
Điểm c Khoản 2, điểm i Khoản 6 Điều 58 
Nghị định số 16/2022/NĐ-CP.

5. LƯU Ý VỀ BẢO LÃNH NGHĨA VỤ 
TÀI CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐỐI 
VỚI BÊN MUA, BÊN THUÊ MUA NHÀ 
Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

[1] Theo quy định hiện hành, Điều 56 
Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy 
định chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi 
bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong 
tương lai phải được ngân hàng thương mại 
có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ 
tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng 
khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo 
đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Cụ thể, tại Điều 12 Thông tư 07/2015/TT-
NHNN, sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông 
tư 13/2017/TT-NHNN quy định: Bảo lãnh 
trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành 
trong tương lai là bảo lãnh ngân hàng, theo 
đó ngân hàng thương mại cam kết với bên 
mua, bên thuê mua (sau đây gọi là bên mua) 
về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay 
cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận 
nhà ở đã cam kết nhưng chủ đầu tư không 
bàn giao nhà ở cho bên mua mà không hoàn 
lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã 
nhận ứng trước và các khoản tiền khác theo 
hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết 
cho bên mua; chủ đầu tư phải nhận nợ và 
hoàn trả cho ngân hàng thương mại.

[2] Ngân hàng thương mại xem xét, 
quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư 
khi:

– Chủ đầu tư có đủ các điều kiện sau đây 
(trừ trường hợp ngân hàng thương mại bảo 
lãnh cho chủ đầu tư trên cơ sở bảo lãnh đối 
ứng):

+ Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, 
năng lực hành vi dân sự theo quy định của 
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pháp luật.
+ Nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài 

chính hợp pháp, trừ nghĩa vụ bảo lãnh thanh 
toán trái phiếu đối với các doanh nghiệp 
phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ và trái 
phiếu phát hành bởi công ty con, công ty 
liên kết của tổ chức tín dụng khác.

+ Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài cấp bảo lãnh đánh giá có 
khả năng hoàn trả lại số tiền mà tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải 
trả thay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

– Dự án của chủ đầu tư đáp ứng đủ các 
điều kiện của bất động sản hình thành trong 
tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy 
định tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động 
sản 2014.

[3] Trình tự thực hiện bảo lãnh nhà ở 
hình thành trong tương lai

– Căn cứ đề nghị của chủ đầu tư hoặc bên 
bảo lãnh đối ứng, ngân hàng thương mại 
xem xét, thẩm định và quyết định cấp bảo 
lãnh cho chủ đầu tư.

– Ngân hàng thương mại và chủ đầu tư 
ký hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành 
trong tương lai theo quy định tại Điều 56 
Luật kinh doanh bất động sản 2014.

+ Hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành 
trong tương lai được lập dưới hình thức 
thỏa thuận cấp bảo lãnh quy định tại Khoản 
11 Điều 3, Điều 14 Thông tư 07/2015/TT-
NHNN  và nội dung phù hợp với quy định 
tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản 
2014.

+ Số tiền bảo lãnh cho một dự án nhà ở 
hình thành trong tương lai tối đa bằng tổng 
số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước 
của bên mua theo quy định tại Điều 57 Luật 
kinh doanh bất động sản và các khoản tiền 
khác chủ đầu tư có nghĩa vụ phải hoàn lại 
cho bên mua theo hợp đồng mua, thuê mua 
nhà ở đã ký kết khi đến thời hạn giao, nhận 
nhà đã cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn 

giao nhà ở cho bên mua.
+ Thỏa thuận cấp bảo lãnh có hiệu lực 

kể từ ngày ký cho đến khi toàn bộ các cam 
kết bảo lãnh cho bên mua hết hiệu lực theo 
quy định tại Điều 23 Thông tư 07/2015/TT-
NHNN.

– Ngân hàng thương mại phát hành cam 
kết bảo lãnh cho từng bên mua:

+ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 
ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở, trong đó 
có quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư trong 
việc hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản 
tiền khác cho bên mua khi đến thời hạn 
giao, nhận nhà đã cam kết nhưng chủ đầu tư 
không bàn giao nhà ở cho bên mua, chủ đầu 
tư phải gửi cho ngân hàng thương mại hợp 
đồng mua, thuê mua nhà ở.

+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hợp đồng mua, thuê mua 
nhà ở, ngân hàng thương mại căn cứ hợp 
đồng mua, thuê mua nhà ở và thỏa thuận cấp 
bảo lãnh để phát hành cam kết bảo lãnh cho 
bên mua và gửi đến địa chỉ của bên mua.

+ Cam kết bảo lãnh được phát hành dưới 
hình thức thư bảo lãnh theo quy định tại 
điểm a khoản 12 Điều 3 và Điều 15 Thông 
tư Thông tư 07/2015/TT-NHNN cho từng 
bên mua.

+ Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh 
được xác định kể từ ngày phát hành cho đến 
thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ thời hạn 
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giao, nhận nhà đã cam kết quy định tại hợp 
đồng mua, thuê mua nhà ở.

Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện 
bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và 
bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì bên 
bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền 
ứng trước và các khoản tiền khác cho khách 
hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà 
ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

Đối với hành vi Bán hoặc cho thuê mua 
nhà ở hình thành trong tương lai mà không 
có hợp đồng với ngân hàng thương mại đủ 
năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài 
chính của chủ đầu tư khi chủ đầu tư không 
bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam 
kết với khách hàng hoặc nội dung hợp đồng 
bảo lãnh không đúng, không đầy đủ theo 
quy định của pháp luật thì chủ thể vi phạm 
có thể bị phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 
600.000.000 đồng, bị buộc có hợp đồng bảo 
lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư theo 
quy định theo quy định tại Điểm d Khoản 
2, điểm h khoản 6 Điều 58 Nghị định số 
16/2022/NĐ-CP.

6. LƯU Ý KHI THẾ CHẤP TÀI SẢN 
HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 108 
BLDS năm 2015 quy định: “Tài sản hình 
thành trong tương lai bao gồm: a) Tài sản 
chưa hình thành; b) Tài sản đã hình thành 
nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản 
sau thời điểm xác lập giao dịch”

Tại Khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở năm 
2014 quy định: “Nhà ở hình thành trong 
tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu 
tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa 
vào sử dụng”.

Tại Khoản 4 Điều 3 Luật KDBĐS năm 
2014 quy định: “Nhà, công trình xây dựng 
hình thành trong tương lai là nhà, công trình 
xây dựng đang trong quá trình xây dựng và 
chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng”.

Vì vậy, theo quy định của Luật Nhà ở 

năm 2014, Luật KDBĐS năm 2014, các loại 
bất động sản sau đây không được quy định 
là tài sản hình thành trong tương lai gồm:

+ Nhà ở đã xây dựng xong, đã được  
nghiệm thu đưa vào sử dụng, hồ sơ đề nghị 
cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đang 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem 
xét.

+ QSDĐ chưa được cấp giấy chứng nhận 
nhưng đã có quyết định giao đất, cho thuê 
đất.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 
147 Luật Nhà ở năm 2014 quy định về việc 
thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế 
chấp nhà ở hình thành trong tương lai như 
sau: “Tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở hình 
thành trong tương lai trên thửa đất ở hợp 
pháp của mình; tổ chức, cá nhân mua nhà ở 
hình thành trong tương lai trong dự án đầu 
tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư được thế 
chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng đang 
hoạt động tại Việt Nam để vay vốn phục vụ 
cho xây dựng nhà ở hoặc để mua chính nhà 
ở đó”.

Như vậy, tổ chức, cá nhân xây dựng nhà 
ở hình thành trong tương lai trên thửa đất ở 
hợp pháp của mình và tổ chức, cá nhân mua 
nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án 
đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư hình 
thành trong tương lai chỉ được thế chấp nhà 
ở tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại 
Việt Nam để vay vốn phục vụ xây dựng nhà 
ở hoặc để mua chính nhà ở đó mà không 
được sử dụng cho mục đích khác.

Việc thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà 
ở, nhà ở hình thành trong tương lai được 
thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 9 
Thông tư 26/2015/TT-NHNN, cụ thể:

[1] Đối với tài sản thế chấp là dự án 
đầu tư xây dựng nhà ở

* Điều kiện: Chủ đầu tư được thế chấp 
một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện 



10

sau đây: Có hồ sơ dự án, có thiết kế kỹ thuật 
của dự án được phê duyệt; Có Giấy chứng 
nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Là dự 
án đầu tư xây dựng nhà ở quy định tại Điều 
8 Thông tư 26/2015/TT-NHNN.

* Hồ sơ thế chấp gồm: Hồ sơ dự án, thiết 
kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt; Giấy 
chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho 
thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền (bản gốc); Hợp đồng thế chấp phù 
hợp với quy định của pháp luật; Các giấy tờ 
khác (nếu có).

[2] Đối với tài sản thế chấp là nhà ở 
hình thành trong tương lai của chủ đầu 
tư xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở

* Điều kiện: Có hồ sơ dự án, có thiết 
kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt; Có 
Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, 
cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền;  Là dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
quy định tại Điều 8 Thông tư 26/2015/TT-
NHNN; Nhà ở thế chấp phải thuộc diện đã 
xây dựng xong phần móng theo quy định 
của pháp luật về xây dựng; Không nằm 
trong phần dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp 
theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông 
tư 26/2015/TT-NHNN; Không thuộc diện 
đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện 
về quyền sở hữu; 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 nhà nước có thẩm quyền.

* Hồ sơ thế chấp gồm: Hồ sơ dự án, thiết 
kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt; Giấy 
chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho 
thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền (bản gốc); Hợp đồng thế chấp phù 
hợp với quy định của pháp luật; Giấy tờ 

chứng minh đã hoàn thành xong phần móng 
theo quy định của pháp luật về xây dựng; 
Các giấy tờ khác (nếu có).

[3] Đối với tổ chức, cá nhân thế chấp 
nhà ở hình thành trong tương lai được 
xây dựng trên thửa đất ở hợp pháp của 
mình

* Điều kiện: Có giấy tờ chứng nhận quyền 
sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của 
pháp luật về đất đai; Có Giấy phép xây dựng 
nếu thuộc diện phải có giấy phép xây dựng 
theo quy định của pháp luật có liên quan; 
Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu 
nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; 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 nhà nước có thẩm 
quyền.

* Hồ sơ thế chấp gồm: Giấy tờ chứng 
nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo 
quy định của pháp luật về đất đai (bản gốc); 
Giấy phép xây dựng nếu thuộc diện phải có 
Giấy phép xây dựng; Hợp đồng thế chấp phù 
hợp với quy định của pháp luật; Các giấy tờ 
khác (nếu có).

[4] Đối với tổ chức, cá nhân thế chấp 
nhà ở hình thành trong tương lai mua 
của chủ đầu tư trong dự án đầu tư xây 
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dựng nhà ở
* Điều kiện: Có hợp đồng mua bán nhà 

ở ký kết với chủ đầu tư; Có văn bản chuyển 
nhượng hợp đồng mua bán nhà ở nếu là bên 
nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà 
ở theo quy định;  Có giấy tờ chứng minh đã 
đóng tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư theo 
tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng mua bán 
nhà ở; Không thuộc diện đang có khiếu nại, 
khiếu kiện, tranh chấp về hợp đồng mua 
bán nhà ở hoặc về việc chuyển nhượng hợp 
đồng mua bán nhà ở này; 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 nhà nước có thẩm quyền.

* Hồ sơ thế chấp gồm: Hợp đồng mua bán 
nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ đầu 
tư phù hợp quy định của pháp luật về nhà 
ở (bản gốc); Văn bản chuyển nhượng hợp 
đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp 
luật về nhà ở đối với trường hợp bên thế 
chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng 
mua bán nhà ở (bản gốc); Giấy tờ chứng 
minh đã đóng tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư 
theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng mua 
bán nhà ở (bản gốc); Hợp đồng thế chấp phù 
hợp với quy định của pháp luật; Các giấy tờ 
khác (nếu có).

Ngoài ra, trường hợp chủ đầu tư đã thế 
chấp nhà ở hình thành trong tương lai thuộc 
dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khi thế chấp 
dự án đầu tư xây dựng nhà ở đó chỉ được thế 
chấp phần dự án không bao gồm nhà ở hình 
thành trong tương lai này. Trường hợp đã 
thế chấp quyền tài sản liên quan đến dự án 
đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành 
trong tương lai thuộc diện được thế chấp 
theo quy định của pháp luật thì không được 
thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở 
hình thành trong tương lai đó theo quy định 

tại Thông tư 26/2015/TT-NHNN.
7. LƯU Ý ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ 

NƯỚC NGOÀI KHI KINH DOANH 
BẤT ĐỘNG SẢN

[1] Hình thức doanh nghiêp có vốn đầu 
tư nước ngoài được nhận quyền sử dụng 
đất và được kinh doanh bất động sản

Theo quy định tại Điều 169 Luật Đất đai 
2013 và Điều 39 Nghị định 43/2014/NĐ-CP 
quy định những hình thức để doanh nghiêp 
có vốn đầu tư nước ngoài được nhận quyền 
sử dụng đất gồm:

– Được nhận chuyển nhượng vốn đầu 
tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh  
nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được 
Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, 
cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời 
gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã 
được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ 
trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá 
trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, 
đất lâm nghiệp;

– Thông qua việc Nhà nước giao đất để 
thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

– Thông qua việc Nhà nước cho thuê đất.
Theo Luật Kinh doanh bất động sản 

2014, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài được kinh doanh bất động sản dưới 
các hình thức sau đây:

– Thuê nhà, công trình xây dựng để cho 
thuê lại;

– Đối với đất được Nhà nước cho thuê 
thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; 
đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng 
không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho 
thuê mua;

– Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một 
phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để 
xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, 
cho thuê, cho thuê mua;

– Đối với đất được Nhà nước giao thì 
được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho 
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thuê, cho thuê mua;
– Đối với đất thuê trong khu công ng-

hiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư 
xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh  
doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

 [2] Quyền và nghĩa vụ của doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng 
đất

* Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu 
tư tại Việt Nam (Điều 183 Luật đất đai 
2013)

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu 
tiền thuê đất hàng năm có các quyền và  
nghĩa vụ sau đây:

+ Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại 
Điều 166 và Điều 170 của Luật đất đai 2013;

+ Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của 
mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức 
tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; 
góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình 
gắn liền với đất thuê, người nhận góp vốn 
bằng tài sản được Nhà nước cho thuê đất 
theo đúng mục đích đã được xác định trong 
thời hạn còn lại;

+ Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 
liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy 
định tại Điều 189 của Luật đất đai 2013;

+ Cho thuê nhà ở trong trường hợp được 
phép đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở.

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu 
tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
được Nhà nước Việt Nam giao đất có thu 
tiền sử dụng đất để thực hiện dự án có các 
quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại 
Điều 166 và Điều 170 của Luật đất đai 2013;

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài 
sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất 
trong thời hạn sử dụng đất;

+ Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng 
đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền 
với đất trong thời hạn sử dụng đất;

+ Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài 
sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất 
tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động 
tại Việt Nam trong thời hạn sử dụng đất;

+ Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài 
sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất 
để hợp tác sản xuất, kinh doanh trong thời 
hạn sử dụng đất.

–  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài có sử dụng đất được hình thành do 
nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của  
doanh nghiệp Việt Nam thì có các quyền và 
nghĩa vụ sau đây:

+ Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài hình thành do nhận chuyển 
nhượng cổ phần là doanh nghiệp 100% vốn 
đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài 
chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối theo quy định 
của pháp luật về doanh nghiệp thì doanh  
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có các 
quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều 183 Luật  đất đai 2013  tương 
ứng với hình thức nộp tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất;

+ Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài hình thành do nhận chuyển 
nhượng cổ phần là doanh nghiệp mà bên 
Việt Nam chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối theo 
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quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 
quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế quy 
định tại Điều 174 và Điều 175 của Luật đất 
đai 2013 .

* Sử dụng đất trong khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu kinh tế

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu kinh tế có các quyền và nghĩa 
vụ sau đây:

+ Trường hợp trả tiền thuê đất, thuê lại 
đất một lần cho cả thời gian thuê, thuê lại thì 
có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 
của Luật đất đai 2013;

+ Trường hợp trả tiền thuê đất, thuê lại 
đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ quy 
định tại Điều 175 của Luật đất đai 2013.

Một số lưu ý khác:
+ Thời hạn giao đất đối với doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các 
dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, 
quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn 
xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 
năm (Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013)

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài không được nhận chuyển nhượng, 
nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với 
trường hợp mà pháp luật không cho phép 
chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 
(Khoản 1 Điều 191 Luật đất đai năm 2013).

8. DOANH NGHIỆP KINH DOANH 
BẤT ĐỘNG SẢN CÓ TRÁCH NHIỆM 
CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ BẤT 
ĐỘNG SẢN

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật 
Kinh doanh bất động sản 2014, Doanh  
nghiệp kinh doanh bất động sản có trách 
nhiệm công khai thông tin về bất động sản. 
Việc công khai thông tin nhằm mục đích 
giúp đối tượng mua, nhận chuyển nhượng, 

cho thuê, cho thuê mua bất đông sản xác 
định được đất đủ điều kiện đưa vào kinh  
doanh bất động sản của doanh nghiệp kinh 
doanh bất động sản. Mặt khác, việc công 
khai này cũng góp phần đảm bảo sự trung 
thực, công khai, minh bạch trong kinh  
doanh; làm gia tăng sự bảo vệ quyền lợi của 
nhà đầu tư, người có nhu cầu bất động sản, 
đảm bảo đối xử công bằng, giảm vấn đề 
xung đột lợi ích.

Việc công khai thông tin được thực hiện 
dưới các hình thức sau:

– Tại trang thông tin điện tử của doanh 
nghiệp kinh doanh bất động sản;

– Tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với 
các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

– Tại sàn giao dịch bất động sản đối với 
trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất 
động sản.

Tại Khoản 2 Điều 6 Luật Kinh doanh bất 
động sản, pháp luật quy định các nội dung 
thông tin bất động sản cần công khai bao 
gồm: Loại bất động sản; Vị trí bất động sản; 
Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất 
động sản; Quy mô của bất động sản; Đặc 
điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất 
lượng của bất động sản; thông tin về từng 
loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử 
dụng chung đối với bất động sản là tòa nhà 
hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung 
cư; Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch 
vụ liên quan đến bất động sản; Hồ sơ, giấy 
tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây 
dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên 
quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; 
hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, 
cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở 
hình thành trong tương lai; Các hạn chế về 
quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản 
(nếu có); Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, 
cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, 
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việc công khai thông tin về bất động sản 
là trách nhiệm của doanh nghiệp kinh  
doanh bất động sản. Và cũng theo quy định 
tại Khoản 3, Điều 8 Luật kinh doanh bất 
động sản 2014, việc “Không công khai hoặc 
công khai không đầy đủ, trung thực thông 
tin về bất động sản” là một trong những 
hành vi bị pháp luật cấm, nếu vi phạm sẽ bị 
xử lý hành chính.

9. KINH DOANH DỊCH VỤ MÔI 
GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN PHẢI CÓ 
CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI

[1] Theo quy định tại Điều 62 Luật kinh 
doanh bất động sản 2014 quy định về điều 
kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch 
vụ môi giới bất động sản như sau:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ 
môi giới bất động sản phải thành lập doanh 
nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng 
chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ 
trường hợp Cá nhân có quyền kinh doanh 
dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng 
phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất 
động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định 
của pháp luật về thuế.

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ 
môi giới bất động sản không được đồng thời 
vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện 
hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh 
bất động sản.

[2] Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề 
môi giới bất động sản

* Điều kiện cấp chứng chỉ:
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản khi có đủ các điều 
kiện được quy định tại Điều 68 Luật kinh 
doanh bất động sản 2014:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
– Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ 

thông trở lên;
– Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới 

bất động sản.
* Trình tự thực hiện: (Theo Điều 15 

Thông tư 11/2015/TT-BXD)
– Chủ tịch Hội đồng thi (do Giám đốc Sở 

Xây dựng quyết định thành lập cho từng kỳ 
thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi 
giới bất động sản) báo cáo Giám đốc Sở 
Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê 
duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ 
chức kỳ thi;

– Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội 
đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng 
thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê 
duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng 
chỉ (Theo mẫu tại Phụ lục 3a của Thông tư 
11/2015/TT-BXD);

– Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách 
các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ 
chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển 
bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân 
đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ 
chức in và ký phát hành chứng chỉ;

– Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ 
sơ của người được cấp chứng chỉ trong thời 
hạn 10 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ.

* Phí cấp chứng chỉ: Kinh phí cấp chứng 
chỉ là 200.000 đồng đối với một chứng chỉ, 
cá nhân nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng khi 
nhận chứng chỉ.

* Hồ sơ đăng ký dự thi: (Theo Điều 10 
Thông tư 11/2015/TT-BXD)

– Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 
4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính 



15

đến ngày đăng ký dự thi (Theo mẫu Phụ lục 
1 của Thông tư 11/2015/TT-BXD);

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng 
minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc 
hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc 
bản sao có bản chính để đối chiếu);

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng 
nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo 
bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất 
động sản (nếu có);

– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp 
từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) 
trở lên;

– 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời 
gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 
02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số 
điện thoại, địa chỉ người nhận;

– Bản sao và bản dịch có chứng thực 
chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người 
nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ 
hành nghề môi giới bất động sản do nước 
ngoài cấp đang còn giá trị);

* Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm 
vi cả nước trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 
được cấp.

10. LƯU Ý VỀ CÁC HÀNH VI BỊ 
CẤM KHI KINH DOANH BẤT ĐỘNG 
SẢN VÀ CÁC QUY ĐỊNH XỬ LÝ

Theo quy định tại Điều 8 Luật kinh  
doanh bất động sản 2014 quy định các hành 
vi bị cấm khi kinh doanh bất động sản gồm:

10.1. Kinh doanh bất động sản không 
đủ điều kiện theo quy định của Luật kinh 
doanh bất động sản 2014

Đối với hành vi kinh doanh bất động sản 
mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ 
các điều kiện theo quy định hoặc không được 
phép đưa vào kinh doanh theo quy định thì 
Chủ thể thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền 
từ 400.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng 
theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 58 
Nghị định số 16/2022/NĐ-CP. Ngoài ra, 
Chủ thể thực hiện hành vi còn bị áp dụng 

hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt 
động kinh doanh bất động sản đến 06 tháng.

10.2. Quyết định việc đầu tư dự án bất 
động sản không phù hợp với quy hoạch, 
kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt

Đối với hành vi lập hoặc phê duyệt dự 
án đầu tư xây dựng công trình không phù 
hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt thì Chủ thể thực hiện 
hành vi có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 
đồng đến 200.000.000 đồng theo quy định 
tại điểm a Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
16/2022/NĐ-CP. Ngoài ra, Chủ thể thực 
hiện hành vi còn bị áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả (áp dụng đối với trường hợp 
dự án chưa khởi công xây dựng) là buộc lập 
lại dự án đầu tư xây dựng công trình phù 
hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt.

10.3. Không công khai hoặc công khai 
không đầy đủ, trung thực thông tin về bất 
động sản

Hành vi không công khai, công khai 
không đầy đủ hoặc không đúng các nội 
dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở theo quy định thì Chủ thể 
thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền từ 
100.000.000 đồng đến 120.000.000 (Điểm 
b Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 16/2022/
NĐ-CP). Bên cạnh đó, Chủ thể thực hiện 
hành vi còn bị áp dụng biện pháp khắc phục 
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hậu quả là buộc công khai đầy đủ, chính xác 
nội dung thông tin về bất động sản, dự án 
đầu tư xây dựng nhà ở theo đúng quy định.

Hành vi không cung cấp, cung cấp không 
đầy đủ hoặc cung cấp không chính xác hồ sơ, 
thông tin về bất động sản mà mình môi giới 
thì Chủ thể thực hiện hành vi có thể bị phạt 
tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 
đồng (Điểm b Khoản 3 Điều 59 Nghị định 
số 16/2022/NĐ-CP). Đồng thời, áp dụng 
biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cung 
cấp đầy đủ, chính xác hồ sơ, thông tin về bất 
động sản mà mình môi giới theo đúng quy 
định.

10.4. Gian lận, lừa dối trong kinh  
doanh bất động sản

Chủ đầu tư có hành vi gian lận, lừa dối 
trong kinh doanh bất động sản có thể bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể,

Tại Điều 198 Bộ Luật hình sự 2015 quy 
định về Tội lừa dối khách hàng: “Người 
nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc 
cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, 
tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ 
đoạn gian dối khác…” Theo đó, Chủ đầu tư 
có thể bị truy cứu trách nhiệm với hình phạt 
cao nhất là bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 
đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 
năm đến 05 năm. Ngoài ra, chủ đầu tư còn 
có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 
100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Hoặc Điều 174 Bộ Luật hình sự 2015 
quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 
“Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm 
đoạt tài sản của người khác..” Theo đó, 
Chủ đầu tư có thể bị truy cứu trách nhiệm 
với hình phạt cao nhất là bị phạt tù từ 12 
năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài 
ra, Chủ đầu tư còn có thể bị phạt tiền từ 
10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 

05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ 
tài sản.

10.5. Huy động, chiếm dụng vốn trái 
phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, 
cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, 
bên thuê, bên thuê mua bất động sản 
hình thành trong tương lai không đúng 
mục đích theo cam kết

Chủ đầu tư huy động hoặc chiếm dụng 
vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ 
chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên 
mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản 
hình thành trong tương lai không đúng mục 
đích cam kết có thể bị xử phạt vi phạm hành 
chính theo quy định của pháp luật về xử 
phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 
luật, cụ thể:

Tại điểm đ, điểm e khoản 4 Điều 58 Nghị 
định số 16/2022/NĐ-CP quy định đối với 
hành vi này Chủ thể thực hiện hành vi có 
thể bị phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 
1.000.000.000 đồng. Ngoài ra, Chủ thể thực 
hiện hành vi còn buộc hoàn trả phần vốn đã 
huy động không đúng quy định; Buộc sử 
dụng vốn huy động đúng mục đích đã cam 
kết.

Bên cạnh đó, trong trường hợp Chủ đầu 
tư chiếm dụng vốn trái phép có dấu hiệu 
chiếm đoạt tài sản của người khác còn có 
thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như về 
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 
tại Điều 175 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 
bổ sung 2017.

10.6. Không thực hiện hoặc thực hiện 
không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà 
nước

Với hành vi doanh nghiệp kinh doanh bất 
động sản sẽ bị xử lý theo pháp luật về thuế, 
pháp luật thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 
hóa đơn, chứng từ…

10.7. Cấp và sử dụng chứng chỉ hành 
nghề môi giới bất động sản không đúng 
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quy định của Luật kinh doanh bất động 
sản 2014

Đối với hành vi kinh doanh dịch vụ môi 
giới bất động sản độc lập mà không có chứng 
chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề 
hết thời hạn sử dụng theo quy định; Hành 
vi tẩy xóa, sửa chữa, cho mượn, cho thuê 
hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi 
giới bất động sản để thực hiện các hoạt động 
liên quan đến môi giới bất động sản thì Chủ 
thể thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền từ 
40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng theo 
quy định tại khoản 1 Điều 59 Nghị định số 
16/2022/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Chủ thể thực 
hiện hành vi còn bị áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả là buộc có chứng chỉ hành 
nghề theo quy định khi kinh doanh dịch vụ 
môi giới bất động sản độc lập; buộc nộp lại 
chứng chỉ hành nghề bị tẩy xóa, sửa chữa 
cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp chứng 
chỉ hành nghề.

Hành vi sử dụng chứng chỉ hành nghề 
hết thời hạn sử dụng theo quy định thì Chủ 
đầu tư có thể bị phạt tiền từ 120.000.000 
đồng đến 160.000.000 đồng theo quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 59 Nghị định số 

16/2022/NĐ-CP
10.8. Thu phí, lệ phí và các khoản tiền 

liên quan đến kinh doanh bất động sản 
trái quy định của pháp luật.

Đối với hành vi thu các loại phí liên quan 
đến chuyển nhượng bất động sản không 
đúng quy định thì chủ đầu tư có thể bị phạt 
tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 
đồng (Điểm đ Khoản 1 Điều 58 Nghị định 
số 16/2022/NĐ-CP). 

Hành vi thu các loại phí kinh doanh dịch 
vụ bất động sản mà pháp luật không quy 
định thì chủ đầu tư có thể bị phạt tiền từ 
120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng 
(Điểm đ khoản 2 Điều 59 Nghị định số 
16/2022/NĐ-CP).

Ngoài ra, Chủ thể thực hiện hành vi còn 
bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là 
buộc trả lại cho bên mua phần phí liên quan 
đến chuyển nhượng bất động sản không 
đúng quy định, buộc trả lại cho bên nộp tiền 
các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản 
theo quy đinh đối với vi phạm hành chính.

Trên đây là 10 vấn đề pháp lý cần lưu ý 
khi kinh doanh bất động sản, hy vọng sẽ hữu 
ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các 
bạn trong những số tiếp theo./.
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Tình huống pháp lý:  Đánh bạc có bị đi 
tù không?

 Chào Luật sư, tôi vừa bị Công an bắt vì 
nhắn tin mua số lô, đề với tổng số tiền 6,5 
triệu đồng. Luật sư cho tôi hỏi tội của tôi sẽ 
bị xử mức án như thế nào? Và tôi có thể xin 
được hưởng án treo hay không. Trước đây 
tôi chưa có tiền án, tiền sự gì? Tôi xin cảm 
ơn.

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

câu hỏi đến Công ty Luật FDVN, sau khi 
tìm hiểu, nghiên cứu các quy định pháp luật, 
chúng tôi có những thông tin trao đổi như 
sau:

1. Thực hiện hành vi đánh bạc nếu có các 
dấu hiệu pháp luật quy định dưới đây thì 
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 
Tội đánh bạc theo Điều 321Bộ luật Hình sự 
2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

Cụ thể Điều luật này quy định như sau: 
 “Điều 321: Tội đánh bạc
1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất 

kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay 
hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 
50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng 
nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 
hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 
322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội 
này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ 
luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng 
đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không 
giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 
tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường 
hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 
năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị 

giá 50.000.000 đồng trở lên;
c) Sử dụng mạng internet, mạng máy 

tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử 

để phạm tội;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 

từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”
Do vậy, tùy theo hành vi, tính chất, mức 

độ vi phạm mà sau quá trình điều tra, xác 
minh xác định hành vi của Qúy Khách có 
phạm tội đánh bạc hay không? và nếu phạm 
tội thì ở mức khung hình phạt nào?

2. Về điều kiện để được hưởng án treo, 
căn cứ quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình 
sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 
và Điều 2, Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng 
thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có quy 
định như sau:

Người bị xử phạt tù có thể được xem xét 
cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện 
sau đây:

Điều kiện 1: Bị xử phạt tù không quá 03 
năm

Điều kiện 2: Có nhân thân tốt.
Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài 

lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp 
hành đúng chính sách, pháp luật và thực 
hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở 
nơi cư trú, nơi làm việc.

Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc 
trường hợp được coi là không có án tích, 
người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, 
người đã bị xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian được 
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coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, 
chưa bị xử lý kỷ luật tính đến ngày phạm 
tội lần này đã quá 06 tháng, nếu xét thấy 
tính chất, mức độ của tội phạm mới được 
thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng 
hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai 
trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các 
điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án 
treo.

Điều kiện 3: Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít 
nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 
Hình sự và không có tình tiết tăng nặng 
trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 
Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách 
nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết 
tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết 
trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 
1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật 
Hình sự, trong đó có một số tình tiết Qúy 
Khách có thể thực hiện để được áp dụng 
như: Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, 
bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu 
quả; Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc 
gây thiệt hại không lớn; Phạm tội lần đầu 
và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Người 
phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối 
cải; Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ 
quan có trách nhiệm trong việc phát hiện 
tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ 
án; Người phạm tội đã lập công chuộc tội; 
Người phạm tội là người có thành tích xuất 
sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc 
công tác; Người phạm tội là người có công 
với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, 
con của liệt sĩ…

Điều kiện 04: Có nơi cư trú rõ ràng hoặc 

nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền giám sát, giáo dục.

Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc 
thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể 
theo quy định của Luật Cư trú mà người 
được hưởng án treo về cư trú, sinh sống 
thường xuyên sau khi được hưởng án treo.

Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm 
tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên 
theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết 
định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Điều kiện số 05: Xét thấy không cần phải 
bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm 
tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ 
hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã 
hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội.

Quý Khách có thể đối chiếu các quy định 
pháp luật được trích dẫn nêu trên xem xét 
cho trường hợp của mình để sớm có phương 
án, định hướng bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng của mình.

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

Theo Phạm Cao Linh - Công ty Luật 
FDVN.

Tình huống pháp lý: Làm sao để được 
nhận hỗ trợ tiền thuê nhà?

Tôi hiện tại đang là người lao động tại 
Khu công nghiệp Nội Bài (Hà Nội), vừa 
qua tôi có nghe thông tin sắp tới đây người 
lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà. Tuy 
nhiên, lúc trước khi đi thuê trọ tôi không hề 
ký hợp đồng thuê mà chỉ thoả thuận bằng 
miệng với chủ nhà. Vậy trường hợp của tôi 
có được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà không? 
Nếu được thì trình tự thủ tục như thế nào? 

Trả lời:
Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 
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Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các 
yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi ng-
hiên cứu các quy định pháp luật liên quan, 
FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 
08/2022/QĐ-TTg thì: Người lao động đang 
làm việc trong doanh nghiệp tại khu công 
nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế 
trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều 
kiện sau:

1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 
tháng 6 năm 2022.

2. Có hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định 
thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết 
và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 
năm 2022.

3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm 
xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm do-
anh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị 
hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc 
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 
theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 
số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 
2015 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 
hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong 
danh sách trả lương của doanh nghiệp của 
tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp 
lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền 
thuê nhà.

Đồng thời, về trình tự, thủ tục hướng chế 
độ này, tại Điều 7 Quyết định này có quy 
định như sau:

Bước 1: Người lao động đề nghị hỗ trợ 
tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Quyết định này gửi doanh 
nghiệp tổng hợp. Theo mẫu số 01, Đơn đề 
nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động 

phải có xác nhận của chủ cơ sở cho thuê, 
cho trọ (ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại).

Trên cơ sở đề nghị của người lao động, 
doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao 
động đề nghị hỗ trợ và niêm yết công khai 
tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc. 
Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng 
và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành 
xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều 
kiện hỗ trợ theo quy định trong vòng 02 
ngày làm việc.

Bước 2: Doanh nghiệp gửi danh sách 
người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 
theo mẫu đến cơ quan bảo hiểm xã hội để 
xác nhận người lao động đang tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc. Trong 2 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan 
bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Bước 3: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị 
đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính 
hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể 
gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 2 tháng hoặc 3 
tháng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất 
đến hết ngày 15/8/2022.

Bước 4: Trong 02 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh.

Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 
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quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí 
hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ 
trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.

Bước 5: Trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện 
chi trả cho người lao động.

Như vậy theo các quy định nêu trên, để 
được hưởng chế độ này, Anh/Chị không bắt 
buộc phải cung cấp hợp đồng thuê nhà mà 
trong đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê theo mẫu 
số 01 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, Anh/
Chị cần có xác nhận chữ ký, số điện thoại 
của chủ nhà cho thuê.

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 Vân Anh- Công ty Luật 
FVN.

Tình huống pháp lý: Dựng rạp đám 
cưới ra đường phố có được không?

Nhà tôi ở trước mặt tiền đường, và nhà 
không đủ diện tích để dựng rạp đám cưới. 
Nay vì để rộng rãi hơn, gia đình có dựng 
rạp lấn ra hè phố đường đi lại để dựng rạp. 
Tuy nhiên nhiều người cảm thấy khó chịu 
và có động thái báo cáo lên chính quyền 
địa phương xử lý. Không biết việc dựng rạp 
như vậy có vi phạm pháp luật không ạ? Nhờ 
luật sư tư vấn.

Trả lời:
Thứ nhất, quy định pháp luật về sử dụng 

một phần hè phố để tổ chức đám cưới
Theo Điều 25a Nghị định số 100/2013/

NĐ-CP thì hè phố sẽ được sử dụng tạm thời 
không vào mục đích giao thông trong một 
số trường hợp, trong đó có trường hợp tổ 

chức đám cưới và điểm trông, giữ xe phục 
vụ đám cưới của hộ gia đình. Thời gian sử 
dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ. Để 
thực hiện cho mục đích này, hộ gia đình 
có nhu cầu sử dụng hè phố phải thông báo 
với Ủy ban nhân phường, xã sở tại trước khi 
sử dụng tạm thời một phần hè phố. 

Đồng thời, tại Điều 25b của Nghị định 
này cũng quy định lòng đường chỉ được 
phép sử dụng tạm thời không vào mục đích 
giao thông trong 02 trường hợp sau: Điểm 
trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn 
hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; thời gian 
sử dụng tạm thời lòng đường không quá 
thời gian tổ chức hoạt động đó; Điểm trung 
chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp 
vệ sinh môi trường đô thị; thời gian sử dụng 
từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ 
sáng ngày hôm sau.

Kết hợp 02 quy định nêu trên có thể thấy, 
gia đình Qúy Khách chỉ có thể xin tạm thời 
dùng hè phố để tổ chức đám cưới, trông 
giữ, xe đám cưới trong thời hạn không quá 
48 giờ và phải có nghĩa vụ báo trước cho 
UBND cấp xã trước khi tạm thời sử dụng. 
Đồng thời, pháp luật cũng quy định gia đình 
Qúy Khách không được dựng rạp cưới dưới 
lòng đường.

Thứ hai, trường hợp vi phạm các quy 
định nêu trên, tùy hành vi mà gia đình Qúy 
Khách có thể bị xử phạt hành chính theo 
Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, cụ 
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thể:
 “Điều 12. Xử phạt các hành vi vi phạm 

quy định về sử dụng, khai thác trong phạm 
vi đất dành cho đường bộ

…
5. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 
4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với 
tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi 
phạm sau đây:

a) Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, 
tường rào các loại, công trình khác trái 
phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, 
trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm 
đ khoản 6, điểm b khoản 8, điểm a khoản 9 
Điều này;

b) Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, 
hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn 
uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương 
tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo 
biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; 
làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động 
khác gây cản trở giao thông, trừ các hành 
vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm 
e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 
Điều này…

c) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè 
phố dưới 05 m2 làm nơi trông, giữ xe;

d) Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc 
lề đường của đường ngoài đô thị dưới 20 
m2 làm nơi trông, giữ xe.

6. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 
6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 
đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức 
thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau 
đây:

.. g) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc 
hè phố từ 05 m2 đến dưới 10 m2 làm nơi 
trông, giữ xe;

…  i) Chiếm dụng phần đường xe chạy 
hoặc lề đường của đường ngoài đô thị từ 20 
m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe.

7. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 
8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 
12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối 
với tổ chức thực hiện hành vi chiếm dụng 
lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10 m2 đến 
dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe.

8. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
15.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 
20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối 
với tổ chức thực hiện một trong các hành vi 
vi phạm sau đây:

a) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè 
phố từ 20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe;

…
10. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử 

phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi 
phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc 
phục hậu quả sau đây:

…
d) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 

3; khoản 4; điểm b, điểm c, điểm d khoản 5; 
điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e, điểm 
g, điểm h, điểm i khoản 6; khoản 7; điểm a 
khoản 8 Điều này buộc phải thu dọn rác, 
chất phế thải, phương tiện, vật tư, vật liệu, 
hàng hóa, máy móc, thiết bị, biển hiệu, biển 
quảng cáo, các loại vật dụng khác và khôi 
phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi 
do vi phạm hành chính gây ra;

đ) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a 
khoản 5, điểm đ khoản 6, điểm b khoản 8, 
khoản 9 Điều này buộc phải tháo dỡ công 
trình xây dựng trái phép (không có giấy 
phép hoặc không đúng với giấy phép) và 
khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay 
đổi do vi phạm hành chính gây ra”.

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.

Nguyễn Thị Hải Nhi – Công ty Luật 
FDVN*Hình minh họa: Nguồn Internet



23



24



25



26



27
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